Styczeń
w „Artystycznym zakątku”
„Nowy Rok zawitał wreszcie
stary sobie poszedł.
Co tam rośnie w mrozach stycznia?
Dzień rośnie po trosze!”.
Małgorzata Żelichowska

NOWY ROK - MIJA CZAS

Podczas realizacji tematu:
zapoznamy się z z noworocznymi przysłowiami;
usprawnimy naszą sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe;
udoskonalimy narządy artykulacyjne oraz słuch;
poszukamy, przeliczymy figury geometryczne;
zaprosimy zegary i balony;
podejmiemy próby pisania po śladzie oraz sylabizowania wyrazów;
na nowo odkryjemy muzyczny świat przy użyciu różnych instrumentów;
utrwalimy dotychczas poznane piosenki;
będziemy kontynuować w podróż z kodowaniem.

ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE

Podczas realizacji tematu:
poznamy prawidłowe sposoby dokarmiania zwierząt zimą;
poćwiczymy rytmiczny podział wyrazów;
stworzymy karmnik dla ptaków;
zaśpiewamy i zatańczymy do piosenki pt. „Głodny ptaszek”
I. Przyszła zima, śnieżna zima,
zasypała pola,
głodny ptaszek puka w okno
naszego przedszkola.
Ref.: Zima, zima, zima,
trzaskający mróz.
Wszystkie głodne ptaki
czas nakarmić już. (bis)
II. Zmarzły mu na mrozie nóżki,
zmarzły mu skrzydełka,
prosi o okruszki chleba
i domek z pudełka.
Ref.: Zima, zima, zima…
III. Zobaczyły ptaszka dzieci,
ziarnek nasypały
i przy wejściu do przedszkola
domek zbudowały.
Ref.: Zima, zima, zima…
IV. Siedzi ptaszek w ciepłym domku,
ziarnko w dziobie trzyma,
chciałby, aby była wiosna,
lecz wciąż mroźna zima.
Ref.: Zima, zima, zima...
usprawnimy buzię i język;
będziemy kontynuować podróż z kodowaniem.

BABCIA I DZIADEK

Podczas realizacji tematu:
porozmawiamy o naszych babciach i dziadkach;
posłuchamy wierszy i opowiadań o naszych dziadkach;
wykonamy serduszka z masy porcelanowej;
poćwiczymy określanie położenia przedmiotów w przestrzeni oraz w schemacie ciała;
zaśpiewamy piosenkę pt. „Kochanej babci”
I. Kochanej babci w naszej piosence
życzymy stu lat, a nawet więcej,
w szczęściu i zdrowiu tak wielu dni,
życzymy dzisiaj, babuniu, ci,
życzymy dzisiaj, babuniu, ci.
II. Nie wiesz, jak bardzo Ciebie kochamy,
ty jesteś mamą najdroższej mamy,
w szczęściu i zdrowiu tak wielu dni…
III. W ostatniej zwrotce znów zaśpiewamy
żyj, babciu, sto lat, tak cię kochamy,
w szczęściu i zdrowiu tak wielu dni…
wspólnie pośpiewamy piosenki dla naszych babć i dziadków;
zakodujemy małe co nieco i pochwały polecą.

ZIMOWE ZABAWY

Podczas realizacji tematu:
porozmawiamy o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych;
poeksperymentujemy z wodą i ze śniegiem;
poszukamy, przeliczymy i posegregujemy bałwanki;
podejmiemy dalsze kroki w nauce wycinania kształtów za pomocą nożyczek;
zapanuje iście zimowa atmosfera ze śniegiem w roli głównej;
będziemy rozwijać nasze talenty wokalne przy piosence pt. „Zimo kochana”
I. Zimo, zimo,
zimo kochana,
daj nam dużo śniegu,
zrobimy bałwana,
daj nam dużo śniegu,
zrobimy bałwana.
II. Posyp śniegiem
lasy i góreczki,
aby wszystkie dzieci
poszły na saneczki,
aby wszystkie dzieci
poszły na saneczki.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:
Koncert edukacyjny „Poznajemy instrumenty” - 12 stycznia;
Labo Odkrywcy - „Detektyw Labolek na tropie” - 13 stycznia;
Przedstawienie z okazji Dnia babci i dziadka - 25 stycznia;
Międzynarodowy Dzień LEGO - 28 stycznia;
Zajęcia w ramach projektu „Podróż poza horyzonty”:
- Terapia z alpakami;
- Logorytmika;
- Arteterapia;
- Zabawy sportowe usprawniające koordynacje wzrokowo-ruchową.

ALTERNATYWNE METODY PRACY, PROGRAMY, INNOWACJE:
VIII edycja Uczymy Dzieci Programować;
Europejski projekt eTwinning:
- Ile matematyki jest w obrazie?
Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski;
„Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam” - innowacja
pedagogiczna.
W codziennej pracy:
Dziecięca matematyka;
Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, Metoda Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne;
Terapia ręki.

