
STYCZEŃ 2021
Grupa Pingwiny - 6 latki

Data/temat Działanie dziecka/cele- przewidywane osiągnięcia dziecka PP

Młodsi i starsi 
04.01-08.01.2021r.

Dziecko:
-wyszukuje i łączy przeciwieństwa
-recytuje wiersz
-rysuje portret babci i dziadka
-zna i umie rysować pośladzie literkę B,b
-tańczy do muzyki
-prowadzi rozmowę przez telefon
-przelicza w zakresie 6
-uczestniczy aktywnie w zabawach badawczych

III8,9;IV2,8
IV2,5.8
III8
I7,9;IV2,4,5
I5,9;III8,9
I5,8;IV2,5
IV12,15
III8;IV2,5,19

07.01.2021r. ,,Zimowe kodowanie na dywanie”- projekt jednodniowy

Sport to zdrowie
11.01-14.01.2021r.

- rozpoznaje monety
- poszerza słownictwo
- zapoznaje się z literką N, n
- rozpoznaje cechy przedmiotów, klasyfikuje
- czyta globalnie
- wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe
-odczytuje symbole i piktogramy

IV1,2,17
III5;IV2,5
III8;IV2,4,8
III8,9;IV2,12 
IV2,4
III4,5,8,9
III8;IV2,5,12

15.01.2021r. ,,Bal karnawałowy”- projekt jednodniowy

Dobre rady dla
zdrowia

18.01-22.01.2021r.

- bierze udział w burzy mózgów
- obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie
- pisze literkę S, s
- zapisuje graficzny znak liczby 6
- tworzy glicerynowe mydełka
- umie grać w gry planszowe, logiczne i matematyczne
- umie dyskutować na temat zdrowego stylu życia
- wykonuje plakat

IV1,8,18,21
IV3,19
I5,9;IV2,4
I7;III8;IV15
III8;IV12
IV5,7,15
I6,7,8,9;IV19
III2;IV2

Siły przyrody 
25.01-29.1.2021r.

- wie, że trzeba chronić przyrodę
- zna cztery żywioły; ziemię, powietrze, wodę i ogień
- rozpoznaje znaki matematyczne większości i mniejszości
- dekoduje- koduje
- rozwiązuje działania, dodaje w zakresie 6
- kształtuje umiejętności cięcia po linii
- rozpoznaje właściwości wody
- śpiewa piosenki
- uczestniczy w zabawach muzycznych

II2,6,11
III5;IV5,18
I7,9;IV2,5,15
IV11,15,19
IV2,4,15
III2,8;IV1,8
I7;III9;IV19
III8,9
I5;III8,9;IV7

Język 
Angielski

Family

Dziecko:
- nazywa członków rodziny
- śpiewa piosenkę pokazując na paluszkach członków rodziny  
zgodnie ze słowami piosenki.
- uważnie słuchać poleceń
- reaguje na proste pytania w języku angielskim  „  Who's this?”
- odpowiada na powyższe pytanie stosując konstrukcję językową 
„This is...”
- poprawnie wykonuje zadania w  kartach pracy
- samodzielnie tworzyć konstrukcję językową „I have got 
brother/sister” „I haven't got brother/sister”

VI 21




