
Styczeń w Grupie Pszczółki  

Choć za oknem zimno i brakuje śniegu, nam humory dopisują. W pierwszym tygodniu 

stycznia będzie wiele zabaw ruchowych, muzycznych i integracyjnych związanych z 

omawianą porą roku. Rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji jest niezwykle ważne i 

ma swoje odzwierciedlenie w zabawach dydaktycznych. Z kolei w zabawach muzycznych 

istotny będzie rytm, tempo i poznawanie nowych zabaw i utworów. Muzyka będzie nam 

również towarzyszyć w zabawach interaktywnych, które pozwolą nam pogłębić swoją 

wiedzę. 

 

Mówiąc o sportach zimowych poznamy czym są mistrzostwa sportowe. Dowiemy się kim jest 

ów mistrz. Nauczymy się rozpoznawać  wiele sportów zimowych. Poprzez zabawę w dramę 

każde dziecko będzie mogło zaprezentować daną dyscyplinę. W pracy z tablicą 

multimedialną stworzymy zimowy obrazek i dowiemy się czym jest gra edukacyjna. 

W kolejnych tygodniach zgłębimy tajemnice związane z czasem. Budowa zegara i 

odczytywanie pełnych godzin nie będzie już trudnością. Poznanie i utrwalanie dni tygodnia, 

miesięcy i pór roku stanie się codziennością. Niektóre zagadnienia będziemy poruszać 

używając zwrotów w języku angielskim. Będziemy także pracować  w oparciu o metodę 

Dobrego Startu i program ekologiczny realizowany w grupie. W tym miesiącu skupimy się na 

dokarmianiu ptaków.  

 



 Jak wiemy każdy na tym świecie czasami potrzebuje pomocy. Niektórzy z nas potrzebują jej 

nieco bardziej. I właśnie na pomaganiu szeroko pojętym skupimy naszą uwagę. Takie pojęcia 

jak wrażliwość, opiekuńczość, wyrozumiałość, będą pojawiać się w czasie zajęć 

dydaktycznych.  

To będzie również wspaniała okazja do rozmowy o naszych dziadkach i pomocy ludziom 

starszym. Temu wszystkiemu będzie towarzyszyć piosenka dla babci dziadka i prace 

plastyczne dla naszych ukochanych seniorów. 

 

Pamiętajmy, że Ich święto zbliża się wielkimi krokami. Już 22 stycznia spotkamy się na 

pięknym przedstawieniu przygotowanym przez dzieci z tej okazji. Serdecznie Zapraszamy. 

W styczniu oprócz poznawania nowych liter nie zabraknie zagadnień matematycznych. Tym 

razem związanych z prawidłowym liczeniem i wyznaczaniem celu w zadaniu. 

Na koniec, jak co miesiąc rozwijając wiedzę o różnych zawodach, pomówimy o pracy 

stomatologa i farmaceuty, a przy okazji o zagrożeniach związanych z nieprawidłowym lub 

samowolnym zażywaniem leków. 


