
podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry

nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra,
babcia, dziadek, wujek, ciocia

podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry

podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego.

wzajemne okazywanie sobie uczuć.

przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej)
zasad społecznych.

wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela

nazywanie wybranych części ciała.

uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki,
bębenka, tamburynu.

uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska.

rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu.

nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach
kardynalnym i porządkowym.

dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób

przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie

nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

mówienie o własnych potrzebach

odpowiadanie na zadane pytania

dzielenie się swoimi przeżyciami.

dbanie o higienę poprzez:

częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem

prawidłowe mycie zębów po posiłkach

codzienne mycie całego ciała

codzienną zmianę bielizny

dbanie o czystość odzieży, obuwia

korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczoteczki

samodzielne korzystanie z toalety

utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.

przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw

spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.


poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi
przed milionami lat.

słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych
przez nauczyciela.

odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.

rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz
określanie położenia przedmiotów względem siebie.

określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na,
pod, w, przed, za, obok.
 liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników
głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego
liczebnika
 posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach
kardynalnym i porządkowym.

uczestniczenie we wspólnych zabawach.

lepienie z masy solnej.
 słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela;
próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 ze śpiewem
 rytmicznych
 ilustracyjnych.
 uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 orientacyjno-porządkowych
 bieżnych
 z elementem czworakowania
 z elementem skoku, podskoku
 organizowanych metodą opowieści ruchowej
 ze śpiewem.

„Podarunki z nieba” - Zozi
Zima sypie puchem śnieżnobiałym
Świat wygląda jak zaczarowany
Cicha noc nadchodzi
Bóg się znów narodzi
Dzieci do Laponii listy dziś napiszą
Są prezenty, o które nie proszę
Na dnie serca głęboko je noszę
Są prezenty nie tylko od święta
Zawsze będę o nich pamiętać
Ja w tym roku w liście podziękuję
Że mi zdrowie i szczęście dopisuje
Za to, że mam mamę, za to że mam tatę
Za malutkie moje psiątko tak kudłate

Podarunki z nieba
Podarunki z nieba
Dziękuję za to co mam

Drodzy Rodzice!
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.
Jest taki wieczór, gdy gasną spory,
wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia.
To noc niepowtarzalna, magiczna noc Bożego Narodzenia.
W tę jedyną i niepowtarzalną noc życzymy wszystkim
wielu głębokich przeżyć,
a także wiele szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola Nr 117 im. Czecha w Poznaniu

