
CO WYDARZY SIĘ  

U BIEDRONEK  

W  STYCZNIU? 

 

1. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ 

- rozpoznaje porę roku i charakterystyczne zjawiska; 

- buduje krótkie wypowiedzi, odpowiada na pytania; 

- rozpoznaje uczucie złości u siebie i u innych; 

- rozumie, że inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi 

zabawkami; 

- rozwija swoją kreatywność; 

- potrafi stworzyć całość – synteza i wyróżnić część – analiza; 

- rozpoznaje figury geometryczne – koło. 

 

,, Śnieg” – wiersz L. J. Kerna 

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy,                                                                  

że śnieg powinien być kolorowy?                                                                        

Albo zielony,                                                                                                                   

albo czerwony, liliowy                                                                                                      

albo beż. 

Bardzo kolory by się przydały,                                                                                      

a tu tymczasem wciąż pada biały.                                                                       

Biały, bielutki,                                                                                                          

miękki, mięciutki,                                                                                                          

świeży, świeżutki 

Śmieje się. 

 

,, Lepimy bałwana” MDS M. Bogdanowicz 

Od samego rana   lepimy bałwana.                                                                    

Od rana, od rana  lepimy bałwana. 

( dzieci rysują bałwana z dwóch kółek) 



                  
2. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA 

- buduje dłuższe wypowiedzi na temat swoich bliskich;  

- odczuwa przyjemność z niesienia pomocy innym; 

- potrafi wymienić członków rodziny; 

- poznaje znaki w PJM – babcia, dziadek; 

- ćwiczy syntezę i analizę wzrokową; 

- potrafi złożyć pocięty obrazek; 

- rozpoznaje, wskazuje i rysuje kwadrat. 

 

 

,, Rodzina” – zabawa paluszkowa na 

podstawie wiersza K. Sąsiadek 

Ten pierwszy – to nasz dziadziuś.                                                                                  

A obok – babunia.  Największy – to tatuś.                                                                    

A przy nim mamunia.                                                                                               

A to jest – dziecina mała.                                                                                       

A to – rączka moja cała. 

 

 

 

Ćwiczymy motorykę dużą i małą przy piosence i zabawie  

,,Mam chusteczkę haftowaną” MDS M. Bogdanowicz 

Mam chusteczkę haftowaną                                                                                                       

wszystkie cztery rogi.                                                                                       

Kogo kocham, kogo lubię                                                                                   

rzucę mu pod nogi. 

( dzieci rysują kwadrat) 

 

W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci 

kompetencje cyfrowe i językowe. Stosowane będą również 

alternatywne metody pracy, programy własne, innowacje: 

 „Zatańczymy, zaśpiewamy a rączkami zamigamy”- 

program własny. 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Treści europejskie „Z plecakiem po Europie”- projekt Erasmus+; 
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 Program „Chronimy dzieci”; 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych rodziców 

do poczytania w grupie; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne i inne. 

 

 

Zapraszamy Rodziców na naszą wirtualną tablicę: 

https://padlet.com/grupabiedronki2020/226 
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