Styczeń u Śmiałków

Mijają dni, miesiące, lata

Podczas realizacji tematu będziemy:
- doskonalić umiejętność składania życzeń urodzinowych;
- rozwijać umiejętność rozumienia i posługiwania się określeniami
dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;
- dostrzegać rytmiczności występujące w przyrodzie i doskonalić umiejętność
zauważania i kontynuowania rytmu;
- podejmować próby wyrażania emocji za pomocą mimiki;
- rozwijać wyobraźnię plastyczną i ekspresję twórczą poprzez ozdabianie
karnawałowej maski wg własnego pomysłu.

Babcia i Dziadek

Podczas realizacji tematu będziemy:
- doskonalić pamięć oraz zdolności recytatorskie poprzez przygotowanie
Przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka;
- rozwijać umiejętności wokalne;
- chętnie uczestniczyć wraz z rówieśnikami w zabawach popularnych tj.:
„Babciu, babciu na czym stoicie?” i „Siała baba mak”;
- rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową oraz sprawność rąk w trakcie
przygotowania podarunków dla najbliższych;
- doskonalić koncentrację uwagi na treści opowiadania oraz rozwijać
umiejętność wypowiadania się na określony temat.

Zima i zwierzęta

Podczas realizacji tematu będziemy:
- wzbogacać słownictwo poprzez poznawanie nazw niektórych ptaków
zimujących w Polsce oraz słuch fonematyczny dzieląc ich nazwy na sylaby;
- rozwijać umiejętność układania ciągów z materiału przyrodniczego zgodnie
z dostrzeżonym rytmem;
- doskonalić intuicję geometryczną oraz umiejętność przeliczania;
- rozwijać postawę proekologiczną – rozumienie potrzeby dokarmiania
zwierząt zimą;
- przypominać sobie wygląd i sposób gry na wybranych instrumentach.

Piosenka pt. "Dokarmiamy ptaszki"
W przedszkolnym ogrodzie
wielkie zamieszanie,
do karmnika przyfrunęły
ptaszki na śniadanie.
Ref. : Hu, hu, ha, zima zła.
Kto nam dziś ziarenka da?
Hu, hu, ha, zima zła.
Pusty brzuszek każdy ma.
Dzieci dnia każdego
ptaki dokarmiają,
ziarno niosą i słoninkę
w karmniku wieszają.
Ref.: Hu, hu, ha...
Ptaszki podziękują,
gdy wiosna nastanie,
tirlu, tirlu, wiju, wiju,
swym pięknym śpiewaniem.
Ref.: Hu, hu, ha...

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:
18.01 - Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka;
28.01 - Międzynarodowy Dzień LEGO.
Alternatywne metody pracy, programy, innowacje:
Ogólnopolski program - "Uczymy Dzieci Programować";
Ogólnopolski projekt edukacyjny - "Sensoryczny Kogel Mogel";
Ogólnopolski projekt - "Terapia ręki";
Międzynarodowy projekt czytelniczy - "Magiczna moc bajek";
Innowacja pedagogiczna - "Mali odkrywcy w świecie żywiołów";
Projekt - "Mali wspaniali poznają siebie".
W codziennej pracy:
"Wokół przedszkola" - program wychowania przedszkolnego
M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej;
"Dziecięca matematyka" - program nauczania matematyki
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

