Styczeń u Bystrzaków
„Zwierzęta są głodne”
Podczas realizacji tematu:
- bliżej będziemy poznawać świat przyrody
- poznamy niektóre gatunki ptaków
- rozwiniemy nasze umiejętności matematyczne licząc
ptaki w karmiku
- będziemy rozwijać mowę i koncentracji uwagi
- ćwiczyć zapamiętywanie krótkich tekstów literackich
- rozwijać sprawność ruchową, koordynację oraz
spostrzegawczość
- wykonamy z plasteliny sikorkę

Piosenka „Głodny ptaszek”
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.
,
Zmarzły mu na mrozie nóżki
a,
ełk
zyd
skr
zmarzły mu
prosi o okruszki chleba
i domek z pudełka
Zobaczyły ptaszka dzieci,
ziarnek nasypały
ka
i przy wejściu do przedszkola
domek zbudowały.

Styczeń u Bystrzaków
„Zimowe zabawy”
Podczas realizacji tematu:
- podsłuchamy wiersza W. Zechentera „Zima”
- będziemy interpretować za pomocą gestu i ruchu
słowa piosenki „Zima kochana” D. K. Jagiełło
- wykonamy pracę o tematyce zimowej
- rozwiniemy umiejętność segregowania przedmiotów
według wybranej cechy

„Zima”
Wesoło idzie na spac
er
za rączki małe bałw zima,
anki trzyma,
gdy się zaśmieje, śn
ieg
aby na sankach śm z nieba leci,
iały się dzieci.

Styczeń u Bystrzaków
„Babcia i dziadek”
Podczas realizacji tematu:
- porozmawiamy o naszych kochanych dziadkach
- wykonamy pracę plastyczną dla dziadków
- nauczymy się krótkich rymowanek o dziadku i babci
- posłuchamy wiersza B. Szelongowskiej „Babcia”

„Piosenka "Kocha
ne
Kochanej babci w na j babci”
sz
życzymy stu lat,a na ej piosence,
wet więcej,
w szczęściu i zdrow
iu ta
życzymy dzisiaj ,bab k wielu dni
uniu Ci.
Nie wiesz,jak bardzo
Ci
ty jesteś mamą najd ebie kochamy,
roższej mamy,
w szczęściu i zdrow
iu tak wielu dni...
W ostatniej zwrotc
e zn
żyj babciu sto lat,tak ów zaśpiewamy,
Ci
w szczęściu i zdrow ę kochamy,
iu tak wielu dni...

Styczeń u Bystrzaków
„Jesteśmy samodzielni w kuchni”
Podczas realizacji tematu:
- porozmawiamy z panią dietetyk o prawidłowym odżywianiu
- rozwiniemy nasze umiejętności matematyczne podczas zabawy „Czego jest więcej,
czego jest mniej”
- posłuchamy wiersza M. Terlikowskiej „Bolą ząbki na gołąbki”
- poznamy różne produkty używane w kuchni oraz przyrządy kuchenne
W styczniu w naszym przedszkolu będziemy obchodzić:
- Koncert muzyczny: „Poznajemy instrumenty - trąbka” - 12 stycznia
- Labolo: „Detektyw Labolek na tropie” - 13 stycznia
- Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka - 18 stycznia
- Międzynarodowy Dzień Lego - 28 stycznia

