Co było u Bąków w listopadzie?
–

Dbam o porządek w moim domu
rozwijaliśmy umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi, poprawnych
gramatycznie na określony temat
– rozwijaliśmy słuch fonematyczny
– wzbogacaliśmy doświadczenia platyczne
– wzbogacaliśmy wiedzę o rodzinie
– rozwijaliśmy sprawność ruchową
– poznawaliśmy różne zawody
– utrwalaliśmy nazwy figur geometrycznych
– rozwijaliśmy kreatywność i pomysłowość
– rozwijaliśmy umiejętność formułowania wniosków

Mój dom
– rozwijaliśmy wrażliwość fonemową, określaliśmy miejsce spółgłoski w słowie
– odkrywaliśmy nowe litery: małe i wielkie, drukowane i pisane
– poznlismy nowa technikę plastyczną: rozmazywanie
– dowiedzielismy się na czym polega praca architekta i murarza
– stosowaliśmy pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, pod,
na, między; na kartce papieru: nad, obok, u góry, na dole, pierwszy z brzegu, po
prawej stronie, po lewej stronie...
– kształtowaliśmy właściwe zachowania wobec zwierząt domowych
– zrozumieliśmy konieczność zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt
– rozwijaliśmy zainteresowania aranżacją wnętrz
– poznalismy wybrane urzadzenia wykorzystywane w gospodarstwie domowym
dawniej i dziś
Moje prawa i obowiązki
– kształtowaliśmy właściwe zachowania społeczne
– zrozumieliśmy swoje prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
– uświadomiliśmy sobie nasze prawa oraz zrozumieliśmy konieczności ich
przestrzegania przez inne dzieci i dorosłych
– rozwijaliśmy mowę komunikatywną, uczyliśmy się sztuki dyskutowania oraz
argumentowania
– dowiedzielismy się jakie mamy prawa i obowiązki
– utrwalaliśmy teksty piosenek
– byliśmy zachęcani do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków
– wzbogacaliśmy doświadczenia plastyczne
Moje zdrowie i bezpieczeństwo
– dostrzegliśmy konsekwencje niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków
pogodowych
– poznaliśmy przedmioty służące do utrzymywania czystości, opisywaliśmy ich
zastosowanie
– zostaliśmy przyzwyczajenie do systematycznego dbania o czystość ciała

poznaliśmy osoby niosące pomoc w różnych dolegliwościach
– rozwijalismy umiejętności wokalne
dokonywaliśmy oceny zachowań sprzyjajacych lub zagrażających bezpieczeństwu i
zdrowiu
– poznalismy sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia
– zrozumieliśmy niebezpieczeństwo związane z zabawami lekami oraz z
zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych
– poznaliśmy zasady zdrowego odżywiania
–

–

…...............................................................................
U Bąków w grudniu
Jak wygladał świat przed milionami lat
zostaniemy wprowadzeni w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat
– porównamy różne projekty tego samego przedmiotu, spróbujemy ocenić ich
wyglad i funkcjonalność
– wzbogacimy nasza wiedzę na temat czasów prehistorycznych
– rozwiniemy świadomość własnego ciała i przestrzeni
– poznamy historię węgla
– pozyskamy wiedzę na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika
– poznamy nowe znaki matematyczne: =, >, < oraz dowiemy się jak można je
zastosować w sytuacjach zadaniowych
– będziemy kultywować polskie tradycje
–

–

–

Idzie zima ze śniegiem
– będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie
– odkryjemy nowa literę: Y
– poszerzymy swoja wiedzę na temat charakterystycznych cech zimy
– utrwalimy pojęcia dotyczace położenia przedmiotów w przestrzeni
będziemy określać pogodę, nazwiemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne
dla zimy
– zbadamy i określimy własciwości wody i lodu
– poznamy zimowe dyscypliny olimpijskie
– będziemy rozwijać umiejętności matematyczne
– odkryjemy zapis cyfrowy liczby 7
Idą święta
– poznamy tradycje zwiazane ze świetami Bożego Narodzenia
– odktyjemy nowa literę: R mała i wielką, drukowana i pisaną
– będziemy rozwijać umiejętności manualne
wzbogacimy wiadomości na temat form składania sobie zyczeń oraz treści zyczeń
– poznamy i utrwalimy nazwy wigilijnych potraw
– wzbogacimy wiedzę na temat tradycji przystrajania choinki na święta

Projekt „Prezenty”
zostaniemy wdrożeni do samodzielnego działania, badania rzeczywistości,
wnioskowania
– samodzielnie wykonamy prezenty
– wzbogacimy doświadczenia plastyczne
– będziemy przestrzegac zasad bezpiecznego posługiwania się przyborami
plastycznymi m.in. nożyczki
– porozmawiamy o tym komu można wręczyć jaki prezent i z jakiej okazji
– będziemy rozwijać umiejetności taneczne i aktorskie
– będziemy rozwijać umiejętności samodzielnego pakowania prezentu

–
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ZAPROSZENIE
DRODZY RODZICE!
SERDECZNIE WAS ZAPRASZAMY
NA PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W ŚRODĘ 19-go GRUDNIA
O GODZ. 16.00.
DO ZOBACZENIA!

