KARTA PLANÓW
GRUPA „PSZCZÓŁKI”

TEMATY REALIZOWANE W LISTOPADZIE:

Kiedy zima nastanie, dobrze mieć ciepłe mieszkanie
o Omówienie rodzajów domów (drewniane, bloki, domy jednorodzinne)
o Omówienie pomieszczeń znajdujących się w domach, ich nazw oraz ich roli jaką pełnią
w gospodarstwie domowym
o Przyporządkowanie mieszkańców do ich domów np. (pies- buda)
o Ćwiczenie umiejętności czworakowania

Ale plucha
o Rozpoznaje oznaki pogody (wiatr, deszcz, ciemne chmury)
o Omówienie Dnia Niepodległości i wyglądu flagi Polski
o Posługiwanie się pojęciami większe, mniejsze- z pomocą wyciętych chmur
o różnej wielkości
o Określenie ubrań jakie należy zakładać podczas sezonu jesienno- zimowego

Rozwijanie aktywności twórczej
o Rozpoznawanie przedmiotów po wyglądzie i ćwiczenie pamięci
o Ćwiczenie sprawności manualnej palców (z pomocą chusteczek i gazet)
o Śpiewanie i tańczenie do piosenek, gdzie ćwiczymy rytm i koordynacje wzrokowosłuchową
o Omówienie różnych kostek do gier planszowych i zabawa nimi według upodobań
dzieci
o Zabawa kolorowymi piłkami i utrwalenie kolorów

W krainie snu
o
o
o
o
o

Omówienie jak ważny jest sen w życiu każdego człowieka
Zaznajomienie się ze zwierzętami, które zasypiają na zimę
Manipulacja i odkrycie do czego służy poduszka
Omówienie obrazków ulubionych misiów narysowanych przez dzieci
Rozpoznanie oznak pory snu i pory zabawy i czym się różnią

Andrzejki
o Omówienie na czym polega święto Andrzejek
o Przeprowadzenie tradycyjnych zabaw Andrzejkowych
(„Wyścig butów”)
o Zaznajomienie się z przedmiotami związanymi ze świętem Andrzejek

ZADANIA, W KTÓRYCH POMAGAJĄ RODZICE:
17.11- prosimy o strój galowy do sesji zdjęciowej ☺
23.11- Koncert grupy artystycznej MOZAIKA pt: „O rogalach świętomarcińskich”
25.11- Obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Prosimy o wykonanie pracy w formacie A4
dowolną techniką swojego ulubionego misia
30.11- Andrzejki- prosimy (w miarę możliwości) o przygotowanie np. stroju, rekwizytu
czarodzieja, wróżki (czapka, różdżka itp.)

UTWORY DO NAUKI
„Wiatr i chmurki”
Tam za lasem tam za górką

Wiersz na Andrzejki
W listopadową, ciemną noc,

wiatr dokuczał małym chmurką

Swój los wywróżę sobie,

aż się chmurki rozpłakały

A św. Andrzeja poproszę o moc,

i deszcz padał przez dzień cały.

By powiedziały mi o Tobie.

