
GR.III   Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  listopad 2022

1. Nasza mała ojczyzna . (d)

2.  Mój dom-Polska.

3. Moje hobby.   (e, 3)

4. Ulubione zajęcia   (u)

1) I.1,2,3,4,5,6,7,8,9; II.1,2,3,4,5,6,7,8,9; III. 1,2,3,4, 5,6,7,8,9; IV. 1,2,4,5,7,8,9,10,14,15, 19,20

2)  I.1,2,3,4,5,6,9 II.1,2,3,4,5,6,7,8,9 III.1,2,3,4,5,6,7,8,9 IV1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,19,21,

3)  I.1,2,3,4,5,6,8,9,    II.1,2,4,5,9   III.1,2,3,4,5,6,7,8,9,   IV.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,18,20

4) I. 1,2,3,5,6,7,8,9,   II.1,2,4,5.9     III.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
IV.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20

- zgłaszam potrzeby fizjologiczne i samodzielnie wykonuję czynności higieniczne

- sam się ubieram i rozbieram i rozstaję się z rodzicami bez lęku, bo wiem że po mnie przyjdą, 

- spożywam posiłki z użyciem sztućców, sprzątam po posiłku,

- rozpoznaję i nazywam podstawowe emocje, - szukam wsparcia w sytuacjach trudnych u 
osób dorosłych lub dzieci,

- posługuję się swoim imieniem i nazwiskiem i używam zwrotów grzecznościowych

- respektuję prawa i obowiązki swoje i innych osób, wiem co jest dobre a co złe

- obdarzam uwagą inne dzieci i  komunikuję się dziećmi i dorosłymi,

- odpowiadam na pytania, opowiadam o zdarzeniach z przedszkola,

- rozróżniam fikcje od rzeczywistości, 

- śpiewam piosenki, poruszam się przy muzyce, uczestniczę w zabawach ruchowych, 
muzycznych,

- uważnie słucham czytanych opowiadań i bajek, rysuję i maluję kredkami i farbami, 

- potrafię wspólnie budować z klocków i klasyfikować przedmioty

-  samodzielnie oglądam książki, wycinam, koloruję, rysuję, 

- wyklaskuję proste wyrazy,

- utrwalam wiadomości dotyczące  miasta Wrocławia 

- rozpoznaję hymn Polski, 

- utrwalam wiadomości dotyczące Polski ( hymn, flaga, godło)

Piosenka   „Jesteśmy Polką i Polakiem”

REF: Jesteśmy Polką i Polakiem



Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty

1.Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj

Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

2.Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała

Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel

Obok Wawelu mieszkał smok

3.Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa

Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek

I wiele innych, pięknych miejsc

4.Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas

Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

Wiersz KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY...    WŁADYSŁAW BEŁZA

Kto ty jesteś?     Polak mały.
 Jaki znak twój?      Orzeł biały.

 Gdzie ty mieszkasz?     Między swymi.
 W jakim kraju?      W polskiej ziemi.

 Czym ta ziemia?     Mą Ojczyzną.
 Czym zdobyta?     Krwią i blizną.

  Czy ją kochasz?     Kocham szczerze.
 A w co wierzysz?      W Polskę wierzę!


