Styczeń
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
Powitaliśmy Nowy Rok 2018 i pełni pozytywnych emocji i energii przystępujemy do realizacji
czekających nas zadań. Na początku poszerzymy wiadomości związane z pojęciem „rok”. Utrwalimy nazwy pór
roku, miesięcy, dni tygodnia i porozmawiamy o znaczeniu następstwa ich występowania. Dowiemy się jakie
znaczenie pełni kalendarz w życiu ludzi, zapoznamy się z różnymi rodzajami kalendarzy (kieszonkowy, ścienny
itd.).
Uważnie będziemy też słuchać prognozy pogody i cierpliwie czekać na nadejście zimy ze wszystkimi
charakterystycznymi dla niej zjawiskami atmosferycznymi. Przypomnimy sobie jak należy dbać o nasze
zdrowie w zimowe dni (ubiór, hartowanie itd.) i bezpiecznie korzystać z uroków zimowych zabaw.
Jeśli nadejdzie zima, będziemy opiekować się , tak jak co roku, ptakami, gdyż wiemy jak trudno im
zdobyć pożywienie w okresie zimy. Będziemy prowadzić obserwacje ptaków przylatujących do karmników, co
pozwoli nam poznać ich zwyczaje, utrwalimy ich nazwy.
Poszerzymy wiadomości dotyczące sportów zimowych w trakcie śledzenia poczynań naszych polskich
zawodników podczas zimowej olimpiady w Korei.
Przygotujemy uroczystość i niespodzianki dla naszych babć i dziadków z okazji ich święta.
Będziemy rozwijać nasze umiejętności czytelnicze, utrwalimy litery, które już poznaliśmy oraz poznamy
nowe: „P”. „p”, „N”, „n”, „B”, „b”.
Doskonalić będziemy umiejętność liczenia i przeliczania w zakresie „8”. Poznamy liczby „7” i „8” w
aspekcie kardynalnym i porządkowym. Nauczymy się pisać poznane cyfry.
W trakcie zajęć i zabaw będziemy rozwijać naszą samodzielność we wszystkich dziedzinach działalności
przedszkolnej.

Karnawał

Bałwanek

Już karnawał
włożył maskę,
drzwi otworzył z hukiem!
Z trzaskiem!
Wpadł jak wicher
do pokoju.
W czym?
W karnawałowym stroju.
- Cześć!
Przybiegłem w odwiedziny!
Mam wstążeczki
i cekiny,
nut wesołych
dwie kieszenie
i do tańca
ZAPROSZENIE.

Przy śmietniku
w pewien ranek
miotle zwierzał się
bałwanek:
- Mam tu wszystko,
czego trzeba.
Śnieg na nos mi pada
z nieba.
Za uszami,
z każdej strony
głupstwa plotą mi
gawrony.
I zazdrości mi
kundelek.
Chce odkupić
mój rondelek!

