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Tydzień I. Poznajmy się!

● poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych

● doskonalenie umiejętności nazywania części ciała (w tym nazwy palców), doskonalenie orientacji w

schemacie ciała, przeliczania

● poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania

przedmiotami, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych

● formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad

obowiązujących w przedszkolu

● utrwalanie pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy.

Tydzień II. W naszym przedszkolu

● poznanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie szacunku do wszystkich osób

pracujących w przedszkolu

● poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, doskonalenie

umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, przeliczania sylab

● rozwijanie umiejętności śpiewania piosenki, ilustrowania treści utworu ruchem, rozwijanie

współpracy, dbałości o komfort osoby z pary, utrwalanie znajomości nazw kolorów

● określanie głoski w nagłosie, rozwijanie świadomości fonologicznej.

Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

● poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, uczenie różnych

sposobów powitania

● poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki

● utrwalanie znajomości wybranych figur geometrycznych

● rozwijanie poczucia rytmu, poznanie innych form imion dzieci z grupy

● poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech

poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych.

Tydzień IV. Bezpieczni na drodze

● poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze

● poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
● poznanie wybranych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie

umiejętności odwzorowywania, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych

dzieci w grupie

● poznanie różnych dźwięków otoczenia, utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych

● utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych

znaków drogowych, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów,

kształcenie motoryki małej, rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała.
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