
CO WYDARZY SIĘ  

U BIEDRONEK  

W  STYCZNIU?  

1. WITAMY NOWY ROK 2020 
Dzieci z grupy Biedronki: 

 poznają wielką i małą literę U, u pisaną i drukowaną; 

 poszerzą wiedzę na temat sposobów odmierzenia czasu; 

 doskonalić będą wiedzę na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu ; 

 będą się posługiwać przyimkami: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; 

 dzielić wyrazy na sylaby, głoski, wyodrębnia samogłoski, przeliczać ilość liter w 

wyrazie; 

 utrwalą dni tygodnia i miesiące w Polskim Języku Migowym. 

 

8.01.2020 – Bal Karnawałowy 

Zapraszamy rodziców i opiekunów do wzięcia udziału w 

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która odbędzie się 

w naszym przedszkolu w dniu 10.01.2020 

 

2. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ? 
Dzieci : 

 poznają wielką i małą literę S, s  pisaną i drukowaną;  

 poznają liczbę i cyfrę 8 w aspekcie porządkowym i miarowym; 

 rozwijać będą kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach 

związanych z zabawami zimowymi; 

 rozwijać kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; 

 rozwijać kompetencje matematyczne poprzez określanie zmian odwracalnych i 

nieodwracalnych w przyrodzie; 

 tworzyć muzykę z wykorzystaniem instrumentów muzycznych do piosenki zimowej 

„Sanna”;  

 

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg 

Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń 



Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń 

Śnieg rozbija kopytami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 
Dzieci będą: 

 wzmacniać więzi uczuciowe z rodziną; 

 rozwijać umiejętności manualne przy wykonywaniu upominku dla babci; 

  wypowiadać się na temat  okazywania szacunku starszym ludziom; 

 przygotują wspólnie z nauczycielami  repertuar występu z okazji Dnia Babci i 

Dziadka; 

 kształtować poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i 

ekspresji ruchowej;  

„Moja babcia” 

Chociaż lat mam tak niewiele, jestem mała, 

Gwiazdkę z nieba tobie, babciu, dać bym chciała. 

Słowo „kocham” zaraz szepnę ci na uszko, 

Bo dla ciebie mocno bije me serduszko. 

  

Ref: Dziś w serduszku moim radość wielką czuję 

I za wszystko, droga babciu, ci dziękuję. 

 
 
 
 
 

22.01.2020 r. (środa) będziemy obchodzić  

Dzień Babci i Dziadka o godzinie 15
00

. 

ZAPRASZAMY 
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W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci kompetencje matematyczne, 

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; 

 Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy. 

 


