TREŚCI PROGRAMOWE - GRUPIA „BIEDRONKI” LISTOPAD 2017 R.
Tydzień: od 01.11.2017 r. do 03.11.2017 r. „Pada deszcz”
1. „Trzy krople, cztery krople” – ćwiczenia w liczeniu.
2. „Rozmarzone kalosze” - zestaw zabaw ruchowych (zb. wł.) nabywanie umiejętności
poruszania się w przestrzeni przy muzyce.
Tydzień: od 06.11.2017 r. do 10.11.2017 r. „Dbamy o zdrowie”
1. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Katar – wdrażanie do swobodnych wypowiedzi,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
2. „Kolorowe serwetki” – wycinanie serwetek z kolorowego papieru rozwijanie sprawności
manualnej.
3. „Gdzie położyć misia?” - zabawy z misiem – układanie zabawki względem siebie
(z wykorzystaniem słów na, pod, za, w) – rozwijanie orientacji przestrzennej.
4. Zestaw zabaw ruchowych - zabawy przy piosence „O zdrowiu”, rytmiczny podział nazw
środków czystości i przyborów służących do mycia – zachęcenie dzieci do codziennej
aktywności fizycznej.
5. „Co służy do mycia” – wdrażanie do uważnego słuchania, spotkanie z pielęgniarką
wdrażanie do swobodnych wypowiedzi.
Tydzień: od 13.11.2017 r. do 17.11.2017 r. „Tutaj rosły paprocie”
1. Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej Paprocie tutaj rosły – wdrażanie do uważnego
słuchania i wypowiadania się na określony temat.
2. „Mamy różne charaktery” - zabawy przy piosence „Smoko Loko” - umuzykalnienie
dzieci, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.
3. „Echo w kopalni” - zestaw zabaw ruchowych” (zb. wł.). Nabywanie umiejętności
swobodnego poruszania się w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej.
4. Wagoniki z węglem – wycinanie elementów z kolorowego papieru i przyklejanie na kartce
– rozwijanie sprawności manualnej.
5. Słuchanie opowiadania J. Papuzińskiej Jak nasza mama hodowała potwora – utrwalenie
wiadomości o dinozaurach i środowisku przyrodniczym w którym zamieszkiwały
dinozaury.
Tydzień: od 20.11.2017 r. do 24.11.2017 r. „Urządzenia elektryczne”
1. Czy żelazko to urządzenie elektryczne? – nabywanie umiejętności słuchania
i wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie mowy.
2. „Urządzenia domowe” – zabawy przy piosence, naśladowanie dźwięków (ruchem,
głosem), kształtowanie poczucia rytmu.
3. „Brzydkie zapachy” – nazywanie zapachów występujących w środowisku
przyrodniczym.
4. Kolorowy abażur – wypełnianie rysunku lampy kuleczkami bibuły - rozwijanie inwencji
twórczej, sprawności manualnej.
5. „Urządzenia domowe” – nauka piosenki rozwijanie percepcji słuchowej, pamięci.
Tydzień: od 27.11.2017 r. do 30.11.2017 r. „Domowi ulubieńcy”
1. Słuchanie opowiadania A. Świrszczyńskiej Pimpuś – wdrażanie do uważnego słuchania,
swobodnych wypowiedzi.
2. Akwarium pełne rybek – wykonanie pracy z wykorzystaniem różnorodnego materiału.
3. Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej Balbina – wdrażanie do uważnego słuchania
i wypowiadania się na określony temat.
4. „O zwierzętach domowych” – zabawy rytmiczno – ruchowe przy piosence, rytmizowanie.
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