Styczeń u Optymistów
"Mijają dni, lata, miesiące"
Podczas realizacji tematu będziemy:
- wysłuchamy opowiadania "Urodzinowe
przyjęcie"
- będziemy uczyć się składać urodzinowe
życzenia
- będziemy rozpoznawać pory roku i uczyć się
ich nazw
- dowiemy się jakie przedmioty odmierzają czas
- wykonamy ćwiczenia logopedyczne
usprawniające nasz aparat artykulacyjny
- posłuchamy piosenki "Smutny czy wesoły?"
- stworzymy improwizację ruchową do piosenki
Piosenka "Smutny czy wesoły?"
1. Kiedy słoneczko na niebie świeci,
wtedy wesołe są wszystkie dzieci.
kiedy deszcz pada i jest ponuro,
każdy jest smutny i ma zły humor.

3. Mogę być smutny albo wesoły,
a czasem złościć się też potrafię.
Biegnę do taty, kiedy się boję,
cieszę się bardzo, gdy on jest ze mną.

Ref.: Raz i dwa, raz i dwa, la, la, la, la, la, la, la, la.
Raz i dwa, raz i dwa, różne nastroje każdy ma.
2. Kiedy się złoszczę na mego brata,
to wtedy smutną minę ma tata.
Kiedy się boję, drżą mi kolana,
wiem, że pomoże mi wtedy mama.

„Zima i zwierzęta”
Podczas realizacji tematu będziemy:
- będziemy oglądać książki, albumy o ptakach
- wysłuchamy opowiadania E. Stadmuler „Ptasia
stołówka
- poznamy sposoby pomagania ptakom i zwierzętom
w okresie zimowym
- będziemy dokarmiać ptaki wsypując ziarenka do
karmnika
- będziemy rozwijać sprawność ruchową podczas zabaw
ruchowych w sali i placu zabaw
- podczas zabaw konstrukcyjnych z różnego rodzaju
patyczków i klocków zbudujemy karmiki
płaskie i przestrzenne
- będziemy rozwiązywać zagadki dotyczące zwierząt
leśnych
- wykonamy prace plastyczną „Zima i zwierzęta”
- będziemy klasyfikować, przeliczać, układać rytmy
- poznamy słowa i melodię piosenki „Dokarmiamy
ptaszki”
Piosenka „Dokarmiamy ptaszki”
1. W przedszkolnym ogrodzie
wielkie zamieszanie,
do karmnika przyfrunęły
ptaszki na śniadanie.

2. Dzieci dnia każdego
ptaki dokarmiają,
ziarno niosą i słoninkę
w karmniku wieszają.

Ref.: Hu, hu, ha, zima zła.
Kto nam dziś ziarenka da?
Hu, hu, ha, zima zła.
Pusty brzuszek każdy ma.

3. Ptaszki podziękują,
gdy wiosna nastanie,
tirlu, tirlu, wiju, wiju,
swym pięknym śpiewaniem.

"Babcia i Dziadek"
Podczas realizacji tematu będziemy:
- będziemy oglądać albumy rodzinne przyniesione
z domu
- porozmawiamy o tym jak możemy pomóc naszym
dziadkom
- wysłuchamy opowiadania A. Widzowskiej
"Ciasteczkowa przygoda"
- wysłuchamy piosenki o babci i dziadku
- będziemy ćwiczyć nasze rączki podczas wykonywania
kartek oraz prezentów dla babci i dziadka
- będziemy liczyć przedmioty i określać ich kolory
- wysłuchamy wiersza B. Szelągowskiej "Dzień babci
i dziadka"
-podczas codziennych zajęć będziemy ćwiczyć naszą
buzię oraz język
- będziemy rozwijać sprawność ruchową podczas zabaw
ruchowych w sali i placu zabaw
- będziemy ćwiczyć nasz słuch podczas zabaw
muzycznych
Piosenka "Babcia i Dziadek"
1. Moja babcia lubi
w piłkę ze mną grać,
opowiada bajki,
kiedy idę spać.

2. Dziadek – superfacet –
wciąż odwiedza mnie.
Czyta wiele książek,
zawsze wszystko wie.
3. Dziś dla mojej babci
Ref.: Bo z babcią, moi mili, piękny prezent mam,
wesoło spędzam czas,
uśmiech i buziaków
bo babcia często śmieje się
tysiąc babci dam.
i bardzo kocha nas.
4. Piosenkę dla dziadka
dziś zaśpiewać chcę.
Nigdy, drogi dziadku,
nie zapomnę cię.

„Co marzenia to marzenia, wnet
się życie nasze zmienia”
Podczas realizacji tematu będziemy:
- będziemy doskonalić umiejętność wyrażania własnych
myśli i życzeń
- kształtować umiejętności dostrzegania związków
przyczynowo – skutkowych poprzez
układanie historyjek obrazkowyc;
- wysłuchamy opowiadania „Gdybym był chmurką”
- ćwiczyć pamięć wzrokową poprzez dobieranie
obrazków do pary
- wesoło się bawić z wykorzystaniem chusty animacyjnej
oraz wstążek
- utrwalimy nazwy części ciała;
- wykonamy prace plastyczną „Czarodziejska różdżka”
- nauczymy się wierszyka „Kto to taki?”
Wierszyk „Kto to taki?”
Kto to? Kto to? Kto to taki?
To wesołe przedszkolaki!
Ty mnie znasz, ja Cię znam,
a na imię .......... mam!

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:
12.01.2022 - Koncert poznajemy instrumenty - trąbka
18.01.2022 - Międzynarodowy Dzień Kubusia
Puchatka
13.01.2022 - Międzynarodowy Dzień LEGO
(International LEGO Day). Zabawy
kreatywne,plastyczne, konstrukcyjne, matematyczne

Alternatywne metody pracy, programy, innowacje:
„Cała Polska Czyta Dzieciom”
„Mali muzykanci - z muzyką przez świat” –
innowacja pedagogiczna
„Zabawa Sztuką” – Ogólnopolski Projekt
Edukacyjny
"Mali wspaniali odkrywają siebie" - projekt

W codziennej pracy:
Wokół przedszkola" - program wychowania
przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. ŻabyŻabińskiej;
"Dziecięca matematyka" - program nauczania
matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne;
Zabawy z chustą animacyjną – Klanza.

Zajęcia w ramach projektu "Podróż poza horyzonty"
Terapia z alpakami
Logorytmika
Arteterapia
Zabawy sportowe usprawniające koordynację wzrokoworuchową

