KARTA PLANÓW STARSZAKA
TEMATY REALIZOWANE W LISTOPADZIE

W ŚWIECIE WYOBRAŹNI
o Rozmawiamy o tym, czym jest wyobraźnia
i jakie są jej możliwości;
o Bawimy się używając własnej wyobraźni;
o Poznajemy literę „T, t” jak „tata” i jej zapis
graficzny;
o Poznajemy liczbę „4”, a także jej zapis graficzny
czyli cyfrę „4”;
o Odzwierciedlamy muzykę klasyczną ruchem i
rysunkiem;

MAŁA I DUŻA OJCZYZNA
o Poznajemy mapę Polski, jej położenie w Europie i na świecie korzystając z mapy i globusa;
o Mówimy o charakterystycznych krajobrazach dla naszego kraju i zaznaczamy morze i góry
na mapie konturowej Polski;
o Rozmawiamy o różnych domach, w których mieszkają ludzie;
o Rozpoznajemy i nazywamy symbole narodowe Polski: godło,
flagę i hymn;
o Poznajemy literę „M, m” jak „mama” i jej zapis graficzny;
o Poznajemy liczbę „5”, a także jej zapis graficzny czyli cyfrę „5”
o Uczymy się na pamięć wiersza Wł.Bełzy „Katechizm polskiego
dziecka”;

PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
o Poznajemy jak leśne zwierzęta i ptaki przygotowują się
do zimy;
o Dowiadujemy się jak możemy im pomóc przetrwać zimę;
o Poznajemy literę „D, d” jak „dom” i jej zapis graficzny;
o Rozpoznajemy różne tropy zwierząt;

NASZE CIAŁO
o Uczymy się wskazywać i nazywać poszczególne części ciała;
o Rozmawiamy o emocjach oraz zmysłach, którymi człowiek poznaje
świat;
o Poznajemy literę „Y, y” i jej zapis graficzny;
o Wiemy, że należy dbać o swoje ciało poprzez zdrowy tryb życia
i utrzymywanie odpowiedniej higieny;
o Rozmawiamy o znaczeniu ruchu dla zdrowia;

ZADANIA, W KTÓRYCH POMAGAJĄ RODZICE:

21 – 23.11 – przyniosę różne ziarenka, nasiona oraz inny pokarm dla ptaków;
25.11 – przyniosę ulubionego pluszowego misia; będę umiał powiedzieć parę zdań na jego
temat (np. jak ma na imię, od kogo go dostałem, dlaczego go tak lubię);
29.11 - przyniosę świeczkę; ubiorę się w magiczny strój;

KORESPONDENCJA Z RODZICAMI:

8.11 – odbędzie się wycieczka do Centrum Sztuki Dziecka
na spektakl pt. „Malowane dźwiękiem”;
planowany wyjazd ok. godz. 11.15 , a powrót 13.30
szczegółowy regulamin wycieczki zostanie podany
w osobnym ogłoszeniu;
9.11 – nasze dzieci będą brały udział w
BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
organizowanym przez Przedszkole nr 112
(bliższe informacje w późniejszym terminie)
17.11 – o godz. 10.00 odbędzie się w naszym przedszkolu
koncert Filharmonii Pomysłów pt. „Dźwięki nieuczesane”
21.11 – Ogólnopolski Dzień Wiatraczka (solidaryzowanie się z dziećmi chorymi na mukowiscydozę);
25.11 – obchodzimy Dzień Pluszowego Misia; przynosimy do przedszkola ulubionego misia;
29.11 -

PRZEDSZKOLNE ANDRZEJKI
przychodzimy do przedszkola ubrani w magiczne stroje (wróżki, czarodzieja, cyganki, itp.)

UTWORY DO NAUKI

Katechizm polskiego dziecka.

— Kto ty jesteś?

— Polak mały.
— Jaki znak twój?

— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?

— Między swemi.
— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?

— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?

— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziécię.
— Coś jej winien?

— Oddać życie.

Leśna muzyka
sł. i muz. Adrianna Furmanik-Celejewska

Kiedy już się z nami żegna
kolorowa Pani Jesień,
nasłuchuję rożnych dźwiękow,
ktore grają cicho w lesie.
Pan Listopad wyczaruje
na polanie scenę z liści.
Każde drzewo, każde zwierzę
dziś swoj utwor chce wymyślić.
Ref.: Stuk, stuk, puk, puk, szu, szu, szu.
Brzmi muzyka tam i tu.
Ćwir, ćwir, kra, kra, tu, tu, tu.
Brzmi muzyka leśnych nut.

Pochrapuje borsuk, niedźwiedź,
co zapadli w sen zimowy.
Tupią sarny, stuka dzięcioł
i wesoło kraczą wrony.
Śpiewa wrobel, gil, sikorka,
co na zimę tu zostają.
Pogwizduje chłodny wietrzyk,
wszyscy leśny koncert grają.
Ref.: Stuk, stuk, puk, puk, szu, szu, szu…

