
CO WYDARZY SIĘ  

U BIEDRONEK  

W GRUDNIU?  

1. ZWIERZĘTA  I  PTAKI 

 zna rośliny i zwierzęta żyjące na ziemi, poznaje ich budowę 

 i czynności życiowe oraz sposoby przystosowania się do 

środowiska; 

 wie, w jaki sposób przebiega rozwój niektórych 

roślin , zwierząt i ptaków; 

 umie opisać zachowanie i wygląd niektórych 

zwierząt związanych z porą roku np. zmiana 

sierści, gromadzenie zapasów; 

  poznaje patyczaki – owady, ich wygląd, 

zachowanie, sposób opieki w domowych warunkach; 

  poznaje komary – wielką i małą literę K, k pisaną i drukowaną; 

 rozwija logiczne, algorytmiczne myślenie Godzina kodowania; 

 porozumiewa się w obszarze upływu czasu; 

O7. 12. Sobota – Olimpiada Mikołajkowa 

1O. 12. – Godzina kodowania 

Światowy Dzień Ochrony Praw Zwierząt 

Zabawa z Mikołajem 

      

 

  

 



                            

2. KIM  BĘDĘ,  GDY  DOROSNĘ 

 obserwuje pracę ludzi różnych zawodów i poznaje powstające 

w jej wyniku wytwory; 

 wdraża do nabywania określonych nawyków, umiejętności i do 

podejmowania celowego działania; 

  poznaje przybory i narzędzia codziennego użytku, sposoby 

korzystania z nich; 

  poznaje wielką i małą literę R, r pisaną i drukowaną: rybak i 

rybki; 

  poznaje różne kalendarze i informacje dotyczące tej kwestii; 

 

Każdy jakiś zawód ma, 

swoja prace dobrze zna. 

W domu, w polu, w szkole też 

pracuj z nami jeśli chcesz! 

 

Dookoła praca wre, 

by nam lepiej wiodło się! 

 

 

 

3. W  TEN  ŚWIĄTECZNY  CZAS  

 wspólnie obchodzi święta Bożego 

Narodzenia i odwzajemnia uczucia miłości i 

przywiązania do najbliższych; 

  utożsamia się ze swoja rodziną i aktywnie 

uczestniczy  

w uroczystościach rodzinnych; 

  rozpoznaje symbole charakterystyczne 



potrawy związane  

z tradycjami świątecznymi np. dodatkowy talerz przy stole 

wigilijnym; 

  zna popularne kolędy, śpiewa z wykorzystaniem PJM; 

 poznaje wielka i mała literę L, l pisana i drukowaną; 

  wskazuje przyczynę i przewiduje skutek, orientuje się, jakie 

zmiany są odwracalne; 

 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2020! 

W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci 

kompetencje cyfrowe i językowe. Stosowane będą również 

alternatywne metody pracy, programy własne, innowacje: 

 „Mówię, liczę i rachuję, paluszkami i rączkami się posługuję”- 

Innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem języka migowego w 

grupie sześciolatków – Innowacja własna; 

 „Pięknie mówię, recytuję, opowiadam i rymuję”- program 

rozwijający i poszerzający umiejętności dzieci, uwrażliwiający na 

posługiwanie się piękną, poprawną polszczyzną z elementami 

twórczości własnej – program własny; 

 Program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny „Jestem 

dobrym kolegą, ale czy zawsze”- program własny; 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych 

rodziców do poczytania w grupie; 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, 

ćwiczenia grafomotoryczne i inne; 

 

 



ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ŚWIĄTECZNE 

SPOTKANIE 

   

      JASEŁKA  -  18 GRUDNIA – 

ŚRODA GODZ. 15.00 

 

ŻYCZYMY SPOKOJNYCH, 

RADOSNYCH, PEŁNYCH 

MIŁOŚCI 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

i WSPANIAŁEGO 

NOWEGO ROKU 2020! 

 


