PAŹDZIERNIK W SKRZATACH
1. ALBUM RODZINNY (02.10 – 06.10.2017 r.)
dziecko:













wypowiada się na temat rodziny, zna jej członków;
rozumie pojęcia: rodzina, dom rodzinny, rodzice, rodzeństwo;
zna zawody rodziców, potrafi o nich opowiedzieć;
zna swój adres zamieszkania, wie, komu może go podawać;
wypowiada się na temat swoich obowiązków domowych;
formułuje dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi;
zna drukowaną wielką i małą literę A, potrafi odwzorować jej kształt;
posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;
posługuje się określeniami kierunku;
potrafi zaprojektować kompozycje z figur geometrycznych;
zgodnie współdziała w małych zespołach;
bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych, wykonuje ćwiczenia wg pokazu i instrukcji słownej;

2. JESTEŚMY BEZPIECZNI NA DRODZE (09.10 – 13.10.2017 r.)
dziecko:










poznaje zasady przechodzenia przez przejście oznakowane bez sygnalizacji świetlnej;
praktycznie stosuje zasady ruchu drogowego;
rozwiązuje zagadki i zadania związane z ruchem drogowym;
zna numer alarmowy na Policję;
wie jak unikać i pokonywać zagrożenia
rozpoznaje kształt trójkąta;
określa strony ciała: prawa, lewa strona;
potrafi odwzorować cyfrę 2;
zapamiętuje i poprawnie odtwarza układ tańca;

3. BARWY JESIENI (16.10 – 20.10.2017 r.)
dziecko:











słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat, przestrzega zasad kolejności wypowiadania się;
zna wybrane gatunki drzew;
zna wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących;
wie czym zajmuje się pszczelarz, zna właściwości odżywcze miodu;
rozpoznaje i nazywa kolory, tworzy kolory pochodne;
zna drukowaną wielką i małą literę U, potrafi odwzorować jej kształt;
używa nazw: prostokąt, trójkąt;
porównuje wysokość, stosuje określenia: wyższe, niższe;
eksperymentuje z wodą, zna jej właściwości;
wysłuchuje i nazywa dźwięki z otoczenia;

4. JESIENNE ZABAWY Z TATĄ (23.10 – 27.10.2017 r.)
dziecko:









zna drukowaną wielką i małą literę T, potrafi odwzorować jej kształt;
wyodrębnia głoski w prostych słowach;
porównuje liczebność zbiorów, licząc i działając na konkretach;
zna cyfrę 3 jako znak graficzny liczby, jest zainteresowane zapisem graficznym liczby;
wykonuje działania dodawania i odejmowania, licząc konkretne przedmioty;
potrafi wymienić wybrane gatunki ptaków odlatujących z Polski przed zimą oraz przylatujących na zimę;
potrafi określić budowę piosenki: wyodrębnia refren, zwrotki i powtórzenia;
bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według pokazu i instrukcji
słownej;

5. WSZYSCY MAMY MAMY (30.10 – 31.10.2017 r.)
dziecko:









zna tradycje związane z dniem Wszystkich Świętych i Zaduszek;
uważnie słucha wypowiedzi innych;
wie, że informacje mogą być przekazane w formie znaku graficznego;
interesuje się historią najbliższej okolicy;
zna prawa i obowiązki dziecka;
okazuje szacunek innym, przestrzega praw kolegów;
odczytuje globalnie wyrazy w powiązaniu z przedstawiającym je obrazkiem;
zna drukowaną wielką i małą literę M, potrafi odwzorować jej kształt;

