W Nowym Roku samych radosnych chwil, szczęścia, zdrowia
i optymizmu życzą PSZCZÓŁKI
Tematyka zajęd realizowana w styczniu 2018 w grupie Pszczółki
W zakresie aktywności językowej:
 Poznamy nazwę dwunastu miesięcy na podstawie wiersza
J. Kiersta Dwunastu braci
 Będziemy układad historyjkę obrazkową o Kolczatku,
 Nauczymy się wiersza Nasza babcia M. Terlikowskiej,
 Dowiemy się o zdrowym stylu życia,
 Poznamy sposoby dbania o słuch i wzrok, dowiemy się jak
ważne są szczepienia,
 Poznamy literki R, S, N, B,
 Poznamy zapis graficzny liczby 7, 8 oraz znaki mniejszości,
większości i równości.
W zakresie aktywności przyrodniczej poznamy:
 Poznamy ptaki zimujące w Polsce, dowiemy się, w jaki sposób je
dokarmiad na podstawie wiersza H. Ochockiej o Wróbelku
Elemelku, pustym brzuszku i rondelku,
 Nauczymy się dokarmiad zimą inne zwierzęta: sarny, wiewiórki,
zające,
 Poznamy rodzaje drzew iglastych i ich owoce,
 Zaobserwujemy proces topnienia śniegu i lodu.
W zakresie aktywności matematycznej:

 Dowiemy się, jakie znaczenie dla człowieka mają kalendarze i
odmierzanie czasu,
 Będziemy wyszukiwad i odtwarzad układy rytmiczne,
 Będziemy tworzyd zbiory według jednej i dwóch cech,
 Poznamy zapis graficzny liczby 7, 8 oraz znaki mniejszości,
większości i równości.

W zakresie aktywności plastycznej i technicznej:
 Będziemy wykonywad maski karnawałowe,
 Zrobimy laurkę dla babci i dziadka,
 Dowiemy się, jakie elektryczne urządzenia są niezbędne w
kuchni,
 Wykonamy postad narciarza z kartonu, patyczków i kolorowego
papieru, bałwanki z kartonu i papieru kolorowego,
 Będziemy badad pływanie i tonięcie ciał wykonanych z różnych
materiałów.
 Kubek, pasta, szczoteczka – wykonamy prace przestrzenne.
W zakresie aktywności społeczno – moralnej:
 Zapoznamy się z pracą stomatologa, podczas wycieczki do
gabinetu stomatologicznego,
 Dowiemy się, dlaczego panuje zwyczaj wysyłania kartek z
życzeniami świątecznymi,
 Będziemy tworzyd drzewo genealogiczne.
W zakresie aktywności ruchowej i muzyczno ruchowej:
 Będziemy dwiczyd z wykorzystaniem różnych przyrządów
gimnastycznych, elementów Ruchu Rozwijającego W.
Sherborne, Labana, metody zabawowo – naśladowczej, ścisłej –
zadaniowej,
 Poznamy różne rytmy karnawałowe, będziemy taoczyd przy
piosenkach o tematyce zimowej,
 Poznamy piosenkę pod tytułem: „ Piosenka dla babci” W.
Iwannikow, K. Zuchora i piosenkę S. Jedynaka, K. Majewskiej
pod tytułem: „Pucu Pucu”.

Teksty piosenek
„Pucu Pucu”
1. Dzisiaj u nas wielkie pranie,
Wielkie pranie i sprzątanie.
Pucu, pucu, chlapu, chlapu,
Wielkie pranie i sprzątanie.
2. Woda, mydło nam pomogą,
One wiele zrobid mogą.
Pucu, pucu, chlapu, chlapu,
One wiele zrobid mogą.
3. Wymieciemy wszystkie kurze,
I te małe i te duże.
Pucu, pucu, chlapu, chlapu,
I te małe i te duże.
„Piosenka dla Babci”
1. Były raz kotki dwa jak w znanej piosence,
Nuci nam o nich wciąż nasza babuleoka.
Ref: Tysiąc pieśni babcia zna,
I przecudnych bajek sto,
Babciu dziś święto twe,
Przyjmij od nas kwiatów sto.
2. W lesie żył straszny wilk, stała mała chatka,
Baje jak srebrną nid, snuje znowu babcia.
Ref: Tysiąc pieśni babcia zna,
I przecudnych bajek sto,
Babciu dziś święto twe,
Przyjmij od nas kwiatów sto.

Tekst wiersza „Nasza Babcia”
Oto Babcia. Z uśmiechem na twarzy.
Z torbą pełną jabłek i warzyw.
No i zaraz wszystko się zmienia:
W domu robi się jaśniej, weselej,
Jakby Babcia przyniosła niedzielę,
Z odrobiną Bożego Narodzenia.
Z Babcią wszystko jest pyszna zabawą:
Szczotka taoczy raz w lewo, raz w prawo,
Jakby szczotka taoczyła walczyka.
A odkurzacz, chod trochę uparty,
Nie pozwala dziś sobie na żarty,
Tylko kurz posłusznie połyka.
W kuchni pachnie wesoło rosołem,
A my zaraz siądziemy za stołemI będziemy jeśd rosół i śmiad się.
Wszystko milsze jest, lepsze, ciekawsze,
Kiedy w domu ma się na zawsze,
Taką dobrą najukochaoszą Babcię.

