Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc: wrzesień 2018
oddział: 2,5 - 3- latki gr. Białe Misie
Tematy Kompleksowe:
1. Witajcie w przedszkolu realizowany od 03.09 - 07.09
2. Dobrze nam razem realizowany od 10.09 - 14.09
3. Jesteśmy bezpieczni realizowany od 17.09 - 21.09
4. Dbamy o siebie i otoczenie wokół nas realizowany od 24.09 - 28.09

Umiejętność Ogólna:
Witajcie w przedszkolu
- Dziecko zapoznaje się z nauczycielem , innymi dziećmi w obrębie grupy i z salą
- Dziecko wzbudza sobie zaufanie do nauczyciela i innych dzieci
- Poznaje podstawowe pomieszczenia w przedszkolu
- Przestrzega zasad obowiązujących w przedszkolu
Dobrze nam razem
- Dziecko potrafi rozpoznać kąciki tematyczne oraz ich wyposażenie
- Zgodnie współdziała w zabawie z innymi dziećmi oraz współpracuje z nauczycielem
- Używa zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję
- Zna zasady bezpiecznej zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego
Jesteśmy bezpieczni
- Dziecko rozwija oriętację w przestrzeni
- Wie jak prawidłowo zachować się na ulicy
- Rozpoznaje znak przejścia dla pieszych, znak stop
- Potrafi rozpoznać kolory podstawowe
Dbam o siebie i otoczenie wokół nas
- Dziecko samodzielnie wykonuje czynności higieniczne
- Potrafi korzystać z toalety
- Sprawnie wykonuje czynności porządkowe
DATA

SYTUACJA EDUKACYJNA
/temat, metoda/

ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA
DZIECI
/cele operacyjne/

RODZAJ
EDUKACJI

03.09.
2018

Jak masz na imię?

- potrafi przedstawić się
SPOŁ
rówieśnikom
JĘZ
- doskonali spostrzegawczość i
pamięć
- tworzy koło
04.09.
Nauka piosenki "Jestem sobie
- śpiewa piosenkę, rozwija
JĘZ
2018
przedszkolaczek", metodą
muzykalność
SPOŁ
słuchową
- uważnie słucha, nie
ART
przeszkadza innym
- tworzy koło
05.09
Poznajemy przedszkole
- wie jakie osoby pracują w
SPOŁ
2018
przedszkolu oprócz nauczyciela
MAT
- rozpoznaje swój znaczek w
szatni
06.09
Zestaw zabaw ruchowych wg.
- rozwijanie małej i dużej
ZDR
2018
Wlaźnik- nr.1
motoryki
- bezpiecznie porusza się po sali
- dba o bezpieczeństwo swoje i
rówieśników
07.09
Kodeks przedszkolaka
- zna zasady panujące w
JĘZ
2018
przedszkolu
SPOŁ
- wie jak ważne jest zachowanie ART
bezpieczeństwa w przedszkolu
- uważnie słucha nauczyciela
Podstawa programowa: 1.1; 1.5; 1.6;1.8; II.3; II.1; III.4; III.5; III.8; III.9; IV.1; IV.7; IV.8; IV.12
10.09 2018

Kąciki zabaw

- poznaje kąciki zabaw oraz
panujące w nich zasady
- potrafi współdziałać w grupie
podczas zabawy
11.09
Zestaw zabaw ruchowych wg
- rozwijanie dużych parti mięśni
2018
Wlaźnik- nr 2
- współpraca w grupie
12.09
Wiersz Cz. Janczarskiego
- uważnie słucha wiersza
2018
"Piękne zwyczaje"
czytanego przez nauczyciela
- wypowiada się na temat
wysłuchanego tekstu
- zna i stosuje podstawowe
zwroty grzecznościowe
13.09
Wycieczka do Ogrodu
- dziecko zna zasady
2018
Zoobotanicznego w Toruniu
bezpieczeństwa podczas
wycieczki
- dziecko poznaje nazwy
zwierząt żyjących w zoo
14.09
Zabawy w ogrodzie
- zna zasady bezpieczeństwa na
2018
terenie ogrodu przedszkolnego
- doskonali umiejętność
chodzenia w parach
- potrafi bawić się zgodnie z
kolegami
Podstawa programowa: 1.1; 1.5; 1.6; 1.8; II.3; III.4; III.5; III.8; III.9; IV.9; IV.11; IV.13
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JĘZ
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SPOŁ
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17.09
2018

Mój dom

- rozwija oriętacje w przestrzeni MAT
- próbuje posługiwać się
JĘZ
określeniami na, pod, obok, za
- konstruuje budowle z klocków
18.09
Dźwięki ulicy
- rozpoznaje dźwięki pojazdów
JĘZ
2018
-potrafi nazwać pojazdy różnego ART
typu
19.09
Przejście dla pieszych
- potrafi rozpoznać miejsca
SPOŁ
2018
wyznaczone do przechodzenia
JĘZ
przez jezdnię
MAT
- układa proste rytmy z pasków
białych i czarnych
- zna podstawowe zasady
bezpiecznego poruszania się w
pobliżu jezdni i na jezdni
20.09
Osłuchanie z piosenką "O
- uważnie słucha piosenki
ART
2018
przechodzeniu przez ulicę" A
- wie co to jest sygnalizator
JĘZ
Jędrzejewskiej - Stachury
świetlny i jakie znaczenie mają
kolory świateł
21.09
Praca plastyczna "sygnalizacja"
- wskazuje i odróżnia kolor
ART
2018
czerwony, zielony i
JĘZ
pomarańczowy
SPOŁ
- wie na jakim kolorze można
przechodzić przez jezdnię
- potrafi przykleić koła
sygnalizatora w odpowiedniej
kolejności (praca wg wzoru)
Podstawa programowa: 1.1; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; II.3; III.4; III.5; III.8; III.9; IV.2; IV.7; IV.8; IV.9; IV.11;
IV.14; IV.15
24.09
2018

Moje ciało

25.09
2018

Czyste ręce

26.09
2018

Dbamy o porządek
Piosenka "Nasze zabawki"

27.09
2018

Wycieczka do Publicznej
Biblioteki w Lulkowie

- rozpoznaje poszczególne części
ciał
- potrafi powtórzyć prosty
wierszyk oraz zilustrować go
odpowiednimi ruchami
- sprawnie wykonuje czynności
higieniczne
- zna etapy i zasady mycia rąk
- umie korzystać z toalety
- zna i rozróżnia kolory
podstawowe
- potrafi określić wielkość
przedmiotów (duży, mały)
- klasyfikuje przedmioty wg
koloru i wielkości
- reaguje na polecenia
nauczyciela
- wie w jaki sposób wypożycza
się książki z biblioteki

JĘZ
ART

SPOŁ
JĘZ
ZDR
ART
MAT
SPOŁ

JĘZ
SPOŁ

- bierze czynny udział w
zajęciach przygotowanych przez
pracownika biblioteki
28.09
Występ muzyków z grupy
- dziecko wie jak należy
ART
2018
Wszyscy Tworzymy Sztuke,
zachować się podczas występu
SPOŁ
audycja pt. "Spotkanie z muzyką muzycznego
Reggae"
- dziecko poznaje muzykę
Reggae
Podstawa programowa: 1.1; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; II.3; III.4; III.5; III.9; IV.2; IV.8; IV.9; IV.12; IV.19

