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Bożena Forma
Jedzie styczeń saniami
śniegiem sypie z rękawa.
Ubrał czapy choinom
to dopiero zabawa.
Z zimą styczeń tańcuje
gwiżdże, głośno wiatr srogi.
Tak wywija i skacze,
że aż bolą go nogi.
Styczeń ciągle pracuje
przykrył ziemię pierzyną,
a po niebie powoli
ciemne chmury wciąż płyną.

Mijają dni, miesiące, lata.
W trakcie realizacji tematu tygodnia:
zapoznamy się z wierszem M. Lewickiej „Sylwester;
wykonamy pracę plastyczną "Fajerwerki";
zapoznamy się z tradycją składania Życzeń Noworocznych;
posłuchamy piosenki "Smutny czy wesoły?"
będziemy rozmawiać na temat łączenia przyczyny ze skutkiem
i przewidywać: to bywa po tym, jak to zrobię będzie tak, jest tak bo
wcześniej zrobiłem to;
wysłuchamy opowiadania A. Widzowskiej "Urodzinowe przyjęcie";
wykonamy maskę karnawałową;
będziemy poszerzać nasze słownictwo podczas zabawy
"Jakie przedmioty odmierzają czas?";
wykonamy ćwiczenie oddechowe "Fajerwerki z konfetti";
poszerzymy nasze wiadomości dotyczące następstwa dnia i nocy;
będziemy rozwijać umiejętności matematyczne podczas zabawy
"Mija dzień za dniem"

Zima i zwierzęta.
W trakcie realizacji tematu tygodnia:
będziemy rysować palcem na tackach z ziarnami;
wysłuchamy opowiadania E. Standmuller "Ptasia stołówka";
poznamy zabawę ruchową "Ptaki- do karmnika";
osłuchamy się z tekstem i melodią piosenki "Dokarmiamy ptaszki";
wykonamy pracę plastyczną "Karmnik";
obejrzymy teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza T. Fiutowskiej
"Karmimy ptaki";
będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka;
poszerzymy nasze wiadomości dotyczące żywienia zwierząt zimą;
będziemy rozwijać umiejętności liczenia (liczenia i ustalania, ile jest
policzonych przedmiotów);
wykonamy ćwiczenia klasyfikacyjne "Co jedzą zwierzęta Zimą?".

“Dokarmiamy ptaszki’ (sł. i muz. B. Forma)
I. W przedszkolnym ogrodzie
wielkie zamieszanie,
do karmnika przyfrunęły
ptaszki na śniadanie.
Ref. Hu, hu, ha, zima zła –
kto nam dzisiaj ziarenka da?
Hu, hu, ha, zima zła –
każdy pusty brzuszek ma.

Babcia i dziadek.
W trakcie realizacji tematu tygodnia:
wysłuchamy wiersza B. Szelągowskiej "Dzień Babci i Dziadka;
zagramy w domino "Kwiaty dla Babci";
poszerzymy wiedzę na temat stosunków i więzi rodzinnych;
wykonamy prezenty dla naszych dziadków;
ułożymy historyjki obrazkowej "Dziadkowie zawsze pomogą";
nauczymy się popularnej zabawy ze śpiewem "Mam chusteczkę
haftowaną";
poszerzymy słownictwo podczas zabawy "Wspólnie spędzamy czas";
będziemy uczestniczyć w zabawach zorganizowanych z okazji
Międzynarodowego Dnia LEGO;
nauczymy się popularnej rymowanki "Siała baba mak";
podczas zabaw ruchowych będziemy nabywać orientację w
schemacie ciała;

I. Salach „Idzie babcia”.
Idzie babcia tup, tup, tup
Stuka laską stuk, stuk, stuk!
A za babcią hop, hop, hop
Skacze wnusio w trop.
Idzie babcia tup, tup, tup
Do drzwi puka puk, puk, puk!
- Otwierajcie szybko drzwi,
Z zakupami ciężko mi.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:

 Koncert edukacyjny –„Poznajemy instrumenty” – 12.01
 Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka- 18.01
 Międzynarodowy Dzień LEGO - 28.01

Alternatywne metody pracy, programy,
innowacje:
 Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom
 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawy Sztuką”
 Projekt edukacyjny „Ekokulturalne Przedszkole”
 Europejski projekt eTwinning „The eTwinning World of Eric Carle”

W codziennej pracy:

 „Wokół przedszkola”- program wychowania przedszkolnego
 „Dziecięca matematyka” wg. Koncepcji Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej,
 Zabawy z chustą animacyjną- „Klanza”
 Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

