TREŚCI PROGRAMOWE REALIZOWANE W GRUPIE „BIEDRONKI”
– STYCZEŃ 2018 R.
„Witamy Nowy Rok” Tydzień: od 01.01.2018 r. do 05.01.2018 r.
„Noworoczny kalendarz” – praca wg wzoru, tworzenie kalendarza na Nowy Rok nabywanie umiejętności
łączenia elementów w logiczną całość.
„Dary Nowego Roku” – zabawa w zbiory z wykorzystaniem rekwizytów oraz wiersza W. Badalskiej –
nabywanie umiejętności klasyfikowania i liczenia przedmiotów oraz rozwijanie myślenia i uwagi.
„Gwiazdeczka” - słuchanie piosenki,
rozwijanie umiejętności przemieszczania się własnym ciałem
w przestrzeni, rozwijanie płynności ruchów, zwinności, zręczności oraz poczucia rytmu.
„Zestaw zabaw ruchowych” (zb. wł.) nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy
muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej.
„Zwierzęta są głodne” Tydzień: od 08.01.2018 r. do 12.01.2018 r.
Słuchanie wiersz I. Suchorzewskiej „Domek dla ptaków” - wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania
się na określony temat.
„Dokarmiamy ptaki” - spotkanie z leśniczym, pogadanka na temat dokarmiania ptaków zimą.
„Zestaw zabaw ruchowych” (zb. wł.) nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni przy
muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowe.
„Karmnik” - wycinanie elementów z kolorowego papieru i przyklejanie na kartce – rozwijanie sprawności
manualnej.
„Czy śnieg jest czysty?” – zainteresowanie dzieci treścią opowiadania - wysuwanie wniosków na podstawie
własnych doświadczeń i zaobserwowanych zjawisk dotyczących właściwości śniegu.
„Babcia i Dziadek” Tydzień: od 15.01.2019 r. do 19.01.2019 r.
Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Pytanie zadał Olek babci” – nabywanie umiejętności słuchania
i wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie mowy.
Zabawy przy muzyce, naśladowanie dźwięków (ruchem, głosem), kształtowanie poczucia rytmu, wyrażanie
emocji.
„Mówimy cicho w środowisku przyrodniczym i nie tylko” – pogadanka na temat dostosowania tonu głosu do
miejsca i sytuacji.
„Wykonanie bukietu dla babci i dla dziadka” praca z wykorzystaniem papieru kolorowego, kleju – rozwijanie
sprawności manualnej
„Kiedy babcia była mała” – nauka piosenki, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą muzyki .
„Zimowe zabawy” Tydzień: od 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
Słuchanie wiersza W. Zechentera „Zima” – nabywanie umiejętności słuchania i wypowiadania się na określony
temat. Rozwijanie mowy.
Zabawy przy muzyce, naśladowanie dźwięków (ruchem, głosem), kształtowanie poczucia rytmu, wyrażanie
emocji.
„Bałwanek” wyklejanie rysunku bałwana płatkami kosmetycznymi – rozwijanie sprawności manualnej.
„Przyszła zima biała” – zabawy rytmiczno – ruchowe przy piosence, rytmizowanie bhp podczas zabaw.
„Kolorowe nakrętki” – tworzenie prostych kolekcji, liczenie połączone z mruganiem (przeliczanie w zakresie
5, praca w zakresie edukacji matematycznej z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu).
„Bezpieczna zima” Tydzień: od 29.01.2018 r. do 31.01.2018 r.
„Bezpieczna zima, bezpieczne ferie” pogadanka na temat zasad ruchu ulicznego zimą, przypomnienie
ogólnych zasad.
„Lepienie bałwanków z plasteliny” nadawanie im imion – rozwijanie sprawności manualnej, motoryki małej.
„Bałwankowa rodzina” ćwiczenia w liczeniu, porównywanie liczebności zbiorów.
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