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Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań - zabawy konstrukcyjne, wykorzystanie
powstałych budowli do zabaw tematycznych.
Klasyfikowanie według jednej cechy w trakcie zabaw badawczych „Co kłuje?”.
„Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela,
zaproszonych gości lub audiobooków.
Ćwiczenia poranne. Zestaw ćwiczeń porannych nr 6.
Wyrabianie codziennych nawyków higienicznych.
Spacer po najbliższej okolicy przedszkola – zwrócenie uwagi na właściwy ubiór –
utrwalenie zasad bezpieczeństwa.
Wdrażanie do słuchania wiersza „Dwie krawcowe” J. Brzechwy; poznanie nazw i
sposobu wykorzystania przyborów krawieckich.
„Igła z nitką”, „Ubieramy się” – zabawa ruchowa.
Monografia litery i, I na podstawie wyrazów: igła, Iga.
Utrwalanie kształtu liter i, I; ćwiczenia grafomotoryczne.
Określanie struktury materiału, wrażeń dotykowych podczas zabawy „Magiczne
pudełko”.
„Zimno - ciepło” – zabawa dydaktyczna; klasyfikowanie ubrań według ich przydatności
ze względu na porę roku.
Rozmowa na temat pochodzenia wełny. Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej
„Od owcy do swetra”; ćwiczenia sprawności manualnej rąk podczas wycinania.
Doskonalenie umiejętności przeliczania, dokładania i odkładania do 3 w trakcie zabaw
„Po trzy” i „Policz, ile jest..?”.
„Matematyczne klocki” – porównywanie długości klocków, odpowiadających liczbom 1,
2 i 3; dopełnianie klockami do trzech.
Prezentacja cyfry 3 (monografia cyfry 3).
„Malowanie i” – utrwalenie kształtu litery i.
Wzbogacenia słownika czynnego dzieci w trakcie zabawy słownikowej „Skąd się bierze
ciepło?”.
Ćwiczenia w czytaniu, rozwijanie percepcji wzrokowej.
„Żywioły” – zabawa muzyczno-ruchowa; wyrażanie radości z udziału w zabawach
muzyczno-ruchowych przy piosence.
Nauka piosenki, wiersza i pląsów.

PIOSENKA
Podajmy sobie ręce
1. Chociaż świat dokoła
dziwny jest i wielki,
A my tacy mali,
mali jak kropelki.

Ref.
Podajmy sobie ręce
w zabawie i w piosence,
W ogródku przed domem,
na łące zielonej.
Podajmy sobie ręce
przez burze i przez tęcze.
Pod gwiazda daleką,
nad rzeczka i rzeką.
2. Kiedy nagle z bajki
zniknie dobra wróżka.
Kiedy szary smutek
wpadnie do fartuszka.
3. Choć nas czasem dzielą
niepotrzebne góry,
nieskończone drogi,
zachmurzone chmury.
WIERSZ
Tańcowała igła z nitką
Jan Brzechwa
Tańcowała igła z nitką
Jan Brzechwa
Tańcowała igła z nitką,
Igła - pięknie, nitka - brzydko.
Igła cała jak z igiełki,
Nitce plączą się supełki.
Igła naprzód - nitka za nią:
„Ach, jak cudnie tańczyć z panią!”
Igła biegnie drobnym ściegiem,
A za igłą - nitka biegiem.
Igła górą, nitka bokiem,
Igła zerka jednym okiem,
Sunie zwinna, zręczna, śmigła.
Nitka szepce: „Co za igła!”
Tak ze sobą tańcowały,
Aż uszyły fartuch cały!

