STYCZEŃ W SKRZATACH
1. ULUBIONE DOBRANOCKI (02.01 – 05.01.2018 r.)
dziecko:










zna pojęcia: rok, kalendarz;
nazywa miesiące, zachowując ich kolejność;
chętnie wypowiada się na temat oglądanych animacji telewizyjnych;
zna pojęcie kino;
wie, co to są: scena, kulisy, widownia, bileter;
zna drukowaną małą i wielką literę E, potrafi odwzorować jej kształt;
dopełnia brakujące elementy obrazka;
umie współpracować w zespole;
dba o ład i porządek w swoim otoczeniu;

2. BALE W KARNAWALE (08.01 – 12.01.2018 r.)
dziecko:








słucha tekstów literackich i chętnie wypowiada się na ich temat;
dostrzega szczegóły dzieła sztuki;
zna cyfrę 7 jako znak graficzny liczby;
posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów;
odwzorowuje kształty figur geometrycznych;
samodzielnie wykonuje proste instrumenty muzyczne i potrafi wydobyć z nich dźwięki;

3. W GALERII SZTUKI Z BABCIĄ I DZIADKIEM (15.01 – 19.01.2018 r.)

dziecko:











okazuje szacunek osobom starszym; zwraca się do innych, stosując zwroty grzecznościowe;
potrafi, złożyć życzenia swoim najbliższym. wskazuje w utworze akcent metryczny, śpiewa piosenkę;
zna pojęcia: artysta, malarz, rzeźbiarz, fotograf, architekt;
wie, jakimi narzędziami posługują się artyści;
rozpoznaje rodzaje obrazów: portret, pejzaż, martwa natura;
zna drukowaną małą i wielką literę G, potrafi odwzorować jej kształt;
wyodrębnia głoski w prostych słowach;
łączy obraz graficzny liczby z odpowiednią liczbą elementów;
określa kolejność zdarzeń;
bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych;

4. DOMY LUDZI I ZWIERZĄT (22.01 – 26.01.2018 r.)
dziecko:









poznaje charakterystyczne dla innych kultur zwyczaje;
zapoznaje się z warunkami życia ludzi w innych krajach;
zna drukowaną małą i wielką literę Y, potrafi odwzorować jej kształt;
posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów;
dostrzega rytmiczny układ elementów i potrafi go kontynuować;
rozpoznaje charakterystyczne budowle o ciekawej architekturze i potrafi je nazwać;
umie posługiwać się szablonami i dokładnie obrysowuje kształty;
potrafi skupić uwagę na obserwowanych obiektach;

5. ŚMIECH TO ZDROWIE (29.01 – 31.01.2018 r.)
dziecko:
 odgrywa scenki na podstawie utworu literackiego lub według własnego
pomysłu;
 zna drukowaną małą i wielką literę C, potrafi odwzorować jej kształt;
 zna cyfry 1–7;
 liczy na miarę swoich możliwości i podaje poprawnie liczbę przedmiotów;
 określa i porównuje wielkość zbiorów;
 śpiewa poznane piosenki indywidualnie i w grupie, dokładnie i wyraźnie
odtwarzając tekst;
 wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu;

