ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA GRUDZIEŃ 2020
GRUPA DZIECI 6-LETNICH “EKOLUDKI”

Temat tygodnia: „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”
Zachęcanie do przestrzegania ustalonych zasad zabawy – szanowanie praw
innych dzieci podczas zabawy.
Zachęcanie do właściwego organizowania sobie wolnego czasu
Ćwiczenia układania rymów i rytmów
Doskonalenie słuchu fonematycznego – wysłuchiwanie głosek w nagłosie,
wygłosie i śródgłosie wyrazów.
Rozwijanie inwencji twórczej podczas projektowania i wykonywania prac
plastycznych.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas rysowania wzorów
graficznych i literopodobnych.
Wzbogacanie wiedzy na temat życia niedźwiedzi.
Doskonalenie pisania liter, utrwalanie prawidłowego chwytu pisarskiego
Przygotowanie do nauki czytania – wprowadzenie litery i I pisanej i drukowanej
Zapoznanie dzieci ze znakami >, <, doskonalenie techniki przeliczania i
porównywania ilości elementów.
Nauka korzystania z przyboru nietypowego – przytulanka - rozwijanie ogólnej
sprawności fizycznej
Rozwijanie budowania logicznych wypowiedzi na podstawie obrazka,
opowiadania, w oparciu o historyjkę obrazkową.

Temat tygodnia: „CHCĘ BYĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”
Wdrażanie do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.
Rozwijanie logicznego myślenia podczas opowiadania historyjek obrazkowych.
Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery k, K.
Doskonalenie słuchu fonematycznego podczas wysłuchiwania głosek na
początku, na końcu i w środku wyrazu.
Usprawnianie techniki cięcia nożyczkami.
Rozwijanie umiejętności czytania na podstawie poznawanych liter.
Zachęcanie do uważnego słuchania poleceń i treści opowiadań.
Doskonalenie umiejętności układania zdań i przeliczaniu słów w zdaniu.
Ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy.
Ćwiczenia oddechowe - wydłużanie fazy wydechowej.
Zapoznanie z liczbą 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez dodawanie i odejmowanie w
zakresie 10, na liczmanach.
Kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas pracy przy stoliku.

Temat tygodnia: „ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA”
Kształtowanie nawyku sprzątania po skończonej zabawie.
Wdrażanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie.
Zachęcanie do obserwacji otoczenia. Rozwijanie ekspresji słownej
na podstawie dokonywanych obserwacji, ilustracji, opowiadań.
Doskonalenie percepcji słuchowej – rozpoznawanie dźwięków z otoczenia,
wysłuchiwanie głosek w wyrazach.
Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej - zapoznanie z
właściwościami śniegu.
Rozwijanie sprawności fizycznej - zręczności podczas wykonywania ćwiczeń
gimastycznych.
Rozwijanie inwencji twórczej podczas ozdabiania sylwet bombek, dekorowania
choinki z papieru.
Rozwijanie umiejętności pisania poznawanych liter w liniaturze zeszytu.
Doskonalenie umiejętności czytania na podstawie poznawanych liter.
Rozwijanie pamięci i doskonalenie rytmiczności wypowiedzi podczas recytacji
wyliczanek i wierszyków.
Doskonalenie umiejętności występowania na forum grupy.
Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami - wycinanie po linii
prostej i po kole.
Kształtowanie prawidłowej postawy w chodzie, staniu, marszu oraz podczas
pracy przy stoliku.

Temat tygodnia: ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…”
Wdrażanie do właściwego organizowania sobie czasu wolnego.
Doskonalenie umiejętności zabawy w małych i dużych zespołach.
Zachęcanie do poszanowania własności innych osób.
Rozmowy na temat zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego
Narodzenia - zachęcanie do wypowiadania się na temat własnych przeżyć
związanych ze świętami.
Zachęcanie do kultywowania tradycji świąt Bożego Narodzenia – udział w
przygotowaniach do Jasełek.
Przypomnienie i śpiewanie niektórych kolęd i pastorałek.
Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych podczas rysowania szlaczków i
wzorów literopodobnych.
Doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów, zdań oraz krótkich tekstów
obrazkowo-wyrazowych.
Przypomnienie kształtu i nazw figur geometrycznych, określanie ich
charakterystycznych cech, klasyfikowanie wg kształtu, koloru i wielkości.
Kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas zabaw dowolnych i pracy przy
stoliku.
Ćwiczenie uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia.
Rozwijanie pamięci podczas nauki i recytowania wierszyków na temat świąt
Bożego Narodzenia.

Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi wielozdaniowej na temat
dowolny i określony.

