LUTY 2021 u "Słowików"

Temat:




Ochrona przyrody.
Wielka wyprawa – nasze podróże.
Moc dobroci.

Cele:










rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości:
szacunek,
odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne,
bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan,
halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas
wypowiedzi;
rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy,
tekstów piosenek, słownictwa w języku angielskim;
kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania
się
na określony temat;
rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie
analizy
i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego
odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;
Zainteresowanie literą r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów
słowno-obrazkowych;
kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt,
środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość
poznawcza,
chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku
podejmowania
konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci,























oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne
gospodarowanie wodą);
rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie
jego różnorodności; uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność fauny
i flory Ziemi;
uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np.
respektowanie
zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach,
zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
zabawy z cyfrą 7; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania
i tworzenia gry;
rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek
„Cztery żywioły”, „Mroźne marzenie”;
rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania
aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem,
integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas
eksperymentowania;
kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i
efektów
doświadczeń;
rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
w trakcie zabaw;
rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności
samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania
po śladzie;
budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się
w tym, co jest dobre, a co złe;
kształtowanie wyrażania szacunku innym ludziom i dla samego siebie;
doskonalenie umiejętności komunikacji, wyrażania własnych opinii, współpracy w
grupie
i zastosowania norm życia społecznego;
kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowość służenia pomocą;

