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Tydzień I – Listopadowe wspomnienia
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny; kształtowanie postawy
szacunku wobec osób starszych; pogłębianie więzi rodzinnej.
• utrwalenie nazw członków rodziny;
• zaznajomienie z literą M
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych;
• doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
• doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
• łączenie w pary przedmiotów starych i nowych;
• kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
• pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
• wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne
Tydzień II – Polska-mój kraj
• Budzenie świadomości narodowej
• Budowanie przywiązania do Ojczyzny i kształtowania dumy narodowej
• Doskonalenie technik zapamiętywania; kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach
• Poszerzanie świadomości w zakresie zdrowego żywienia
• Identyfikowanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych;
• Rozbudzanie ciekawości świata; prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń;
• Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy;
• Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody;
• Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
Tydzień III – Zwierzęta domowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania; kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt;
Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
Poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
Wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
Kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
Przypomnienie nazw zwierząt domowych;
Doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;
Doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę;
Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.

Tydzień IV – Zimno, coraz zimniej
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy;
Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce;
Utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
Doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
Uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
Utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację; utrwalenie nazw ptaków migrujących, poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;
Utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy; kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

Tydzień V – Bal nad bale
•
•
•
•
•
•
•

Budzenie i rozwijanie zainteresowań tradycjami, obrzędowością i zwyczajami ludowymi
Czynne uczestnictwo w balu andrzejkowym
Rozbudzanie pozytywnych emocji dzieci
Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach
Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
Doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
Doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;

•

Kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;

•

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych zabaw;

•

Integrowanie grupy przedszkolnej;

Listopadowe piosenki i wierszyki:
Wiersz pt. "Szła jesień" J. Koleśnik
Szła jesień przez sady,
drzewa malowała.
Skąd ona kolory
takie ładne miała?
Liście kolorowe,
żółte i czerwone,
złociste, brązowe.
Są też i zielone.
Duże gruszki złote,
ciemne śliwki lśniące.
Takie kolorowe,
to wszystko nęcące
Jabłuszka na drzewach

soczyste, dojrzałe.
Będą jeść je dzieci,
te duże i małe
Piosenka pt. "Piosenka małego patrioty"
1. Kto ty jesteś? Polak mały! Mieszkasz w Polsce? Właśnie tak! Orzeł Biały jest wspaniały. To
jest godło! To nasz znak! Naszą flagę zgodnie dzielą najpiękniejsze barwy dwie. Biel z czerwienią, czerwień z bielą, ja im wierny zostać chcę.
Ref. Ucz się kochać kraj rodzinny i to od najmłodszych lat. Ważne, by szanować innych, byś rozumiał
lepiej świat
2. Moja szkoła, dom, rodzina to ojczyzna, którą znam. Swoje życie tu zaczynam, tu dorosłym zostać
mam. Wobec wrogów trzeba twardo, lecz odróżniaj: wróg – czy gość? I nie traktuj go z pogardą, by
nie gardził tobą ktoś.
Ref. Ucz się kochać kraj rodzinny i to od najmłodszych lat. Ważne, by szanować innych, byś rozumiał lepiej świat.
3. Patriotyzm jest jak wiara: serce pełne wiary miej. A kto wierzy, ten się stara, więc dla kraju staraj
się! Z mądrych dzieci – dobrzy ludzie. Z dobrych ludzi – mądry dzień. W takim świecie chcę się budzić,
w takim świecie rosnąć chcę!
Ref. Ucz się kochać kraj rodzinny i to od najmłodszych lat. Ważne, by szanować innych, byś rozumiał lepiej świat.
Ważne wydarzenia:
o
o
o
o
o
o
o

05.11.-Dzień Postaci z Bajek
08.11. -Dzień Patriotyzmu
09.11-Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia
10.11-Dzień Jeża
19.11.-Międzynaodowy dzień praw dziecka
25.11-Święto pluszowego misia
30.11-Andrzejki

