W Nowym Roku samych radosnych chwil, szczęścia, zdrowia
i optymizmu życzą PSZCZÓŁKI
Tematyka zajęć realizowana w styczniu 2021 w grupie Pszczółki
W zakresie aktywności językowej:
 Poznamy nazwę dwunastu miesięcy na podstawie wiersza
J. Kiersta Dwunastu braci
 Będziemy układać 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 kolejne literki,
 Poznamy zapis graficzny liczby 7, 8 oraz znaki mniejszości,
większości i równości,
 Będziemy utrwalać właściwe zachowania związane z covidem.
W zakresie aktywności przyrodniczej poznamy:
 Poznamy ptaki zimujące w Polsce, dowiemy się, w jaki sposób je
dokarmiać na podstawie wiersza H. Ochockiej o Wróbelku
Elemelku, pustym brzuszku i rondelku,
 Nauczymy się dokarmiać 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 wyszukiwać i odtwarzać układy rytmiczne,
 Będziemy tworzyć 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 wykonywać maski karnawałowe,
 Zrobimy laurkę dla babci i dziadka,
 Dowiemy się, jakie elektryczne urządzenia są niezbędne
w kuchni,
 Wykonamy postać narciarza z kartonu, patyczków i kolorowego
papieru, bałwanki z kartonu i papieru kolorowego,
 Będziemy badać pływanie i tonięcie ciał wykonanych z różnych
materiałów.
 Kubek, pasta, szczoteczka – wykonamy prace przestrzenne.
W zakresie aktywności społeczno – moralnej:
 Zapoznamy się z pracą stomatologa,
 Dowiemy się, dlaczego panuje zwyczaj wysyłania kartek
z życzeniami świątecznymi,
 Będziemy tworzyć drzewo genealogiczne.
W zakresie aktywności ruchowej i muzyczno ruchowej:
 Będziemy ćwiczyć z wykorzystaniem różnych przyrządów
gimnastycznych, elementów Ruchu Rozwijającego W.
Sherborne, Labana, metody zabawowo – naśladowczej, ścisłej –
zadaniowej,
 Poznamy różne rytmy karnawałowe, będziemy tańczyć 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”.
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