Listopad 2022 rok
Grupa: Koniki morskie
Nauczyciele: lic. Beata Jachnicka, mgr Justyna Kamerka
Opis zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych:

•

Budowanie relacji w grupie poprzez zabawy integracyjne w kole oraz wspólną zabawę w
kącikach zainteresowań, tworzenie nowych kącików zainteresowań

•

Wdrażanie bezpiecznych nawyków podczas zabaw w sali i ogrodzie przedszkolnym –
respektowanie panujących zasad

•

Czynności higieniczne i samoobsługowe

•

Poprawa ogólnej sprawności fizycznej podczas zajęć gimnastycznych – Gry i zabawy
ruchowe w sali przedszkolnej oraz na świeżym powietrzu

•

Rozwijanie pamięci poprzez naukę wiersza „Barwy narodowe” oraz „Nasza planeta”

•

Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenki „Jest takie miejsce - Polska” oraz „Co to
jest niepodległość”

•

Nabywanie wiedzy na temat „Dzień czystego powietrza” w ramach projektu Ekologia

•

Nabywanie wiedzy na temat „Województwo Kujawsko-Pomorskie i Lubuskie„ w ramach
projektu Poznajemy miasta Polski

•

Obchodzenie Dnia Niepodległości oraz Dnia Pluszowego Misia

•

Przygotowanie występu z okazji Dnia Niepodległości dla wszystkich pracowników
przedszkola

•

Poszerzanie wiedzy na temat pory roku -jesień

•

Nabywanie wiedzy na temat pory roku - zima

•

Nauka literek – poznanie zapisu graficznego litery „L” oraz „K”

•

Nauka liczb – poznanie zapisu graficznego cyfry „4” i „5”

•

Rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych – rysowanie,
malowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, lepienie

•

Doskonalenie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi

•

Kształtowanie nawyku odpowiedniego trzymania kredki oraz nożyczek

Piosenka „Jest takie miejsce - Polska”
Jest takie miejsce na mapie świata
Gdzie mieszka Mama, ja, no i Tata
Gdzie płynie Wisła, gdzie są Mazury
U góry Bałtyk, na dole góry
Tu swą wielkością wszystkich zachwyca
Miasto Warszawa, nasza stolica
a Orła zdobi złota korona
Flaga powiewa, biało-czerwona
Ref. To Polska właśnie, to moje miejsce
Tutaj mocniej bije mi serce
Polska, Polska, Polska
Gdzieś nad wierzbami szumi muzyka
Ta od Chopina, od Fryderyka
Tu koleżanko oraz kolego
Tak wiele miejsca jest dla każdego
Ref. To Polska właśnie, to moje miejsce
Tutaj mocniej bije mi serce
Polska, Polska, Polska
W tych wielkich miastach i małych wioskach
To nasza wspólna Ojczyzna
Polska, Polska, Polska
Ref. To Polska właśnie , to moje miejsce
Tutaj mocniej bije mi serce
Polska, Polska, Polska
Piosenka „Co to jest niepodległość”
Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy.
Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą.
Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata.
I jak to czasem mówią dorośli wtedy nie było niepodległości.
Ref. Co to jest niepodległość teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła to polski dom, polska szkoła.
Co to jest niepodległość teraz wiem już na pewno.
Zaraz po I wojnie światowej powstały piękne mapy już nowe.
Tak właśnie nasza historia biegła że Polska dzisiaj jest niepodległa.
Ref. Co to jest niepodległość…
Jedenasty listopada 1918 Zapamiętamy już na zawsze.
Ref. Co to jest niepodległość...

Wiersz „Barwy narodowe”
Biały kolor i czerwony
z Polską się kojarzy.
Barwy sercu bardzo bliskie
wywołują uśmiech na twarzy.
Bo to przecież Ojczyzna
nasza ukochana
w takie piękne barwy
od zawsze ubrana.
Wiersz „Nasza planeta”
Kochamy naszą planetę
Przecież na niej mieszkamy
Chcemy by była piękna
Dlatego o nią dbamy
Nie zaśmiecamy lasów
W nich żyją ptaki zwierzęta
To nasi przyjaciele
Każdy z nas o tym pamięta
Chcemy mieć czysta wodę
W jeziorach i oceanach
Chcemy by słońce świeciło
na czystym niebie dla nas.

