KARTA PLANÓW
GRUPA „PSZCZÓŁKI”
TEMATY REALIZOWANE W styczniu:

Gdzie jest gorąco i pachnąco?
o Omówienie wyglądu kuchni i wyposażenia kuchennego za pomocą obrazków.
o Zapoznanie się z przyborami kuchennymi za pomocą ich plastikowych
odpowiedników.
o Poznanie wyglądu fartuszka kuchennego.
o Rozwijanie zmysłów poprzez próbowanie, oglądanie, dotykanie niektórych
przypraw

Zima dobra czy zła?
o Zapoznanie się z warunkami atmosferycznymi charakterystycznymi dla danej
pory roku
o Ćwiczenia umiejętność przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi
o Poznanie sportów zimowych oraz zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z
zimowej aury

Co lubię robić z babcią i dziadkiem?
o Rozwijanie zdolności wypowiadania się na temat swoich najbliższych, Babć i
Dziadków
o Wykonywanie własnoręcznie przygotowanego upominku na zbliżające się
święto
o Przygotowanie krótkiego programu artystycznego

Kogo spotkam na balu?
o Poznanie tradycji związanej z organizowaniem bali karnawałowych
o Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat- ulubionych
przebrań
o Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez rozwiązywanie zagadek
obrazkowych
o Czerpanie radości i satysfakcji poprzez wspólne tworzenie ozdób do dekoracji
sali na karnawał

Królestwo śnieżynek.
o Omówienie wyglądu śnieżynek oraz zapoznanie z ich właściwościami fizycznymi
poprzez wykonanie różnych doświadczeń
o Kształtowanie poczucia rytmu przy utworach muzyki klasycznej
o Kształtowanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na temat
przeczytanego tekstu

ZADANIA, W KTÓRYCH POMAGAJĄ RODZICE:
21.01.-Dzień Babci- prosimy o przygotowanie dla dzieci stroju galowego

UTWORY DO NAUKI
„Bal w przedszkolu”
Bal w przedszkolu dzisiaj,
wyszły z szafy misie
i proszą laleczki
do miłej poleczki.
Mała, złota trąbka
wyskoczyła z kątka,
„tru tu tu” – powiada –
„zatrąbię wam rada”.
Refren: Hopsa, hopsa, dana, dana,
zabawa udana.
Hopsa, hopsa, hola, hola,
poleczka z przedszkola.
Wesoły pajacyk,
kiedy to zobaczył,
dzwoneczkami brzęknął
i zatańczył pięknie.
Piłka w lila kratki
wyskoczyła z siatki,
„choć jestem okrągła,
tańczyć będę mogła”.
Refren: Hopsa, hopsa, dana, dana,
zabawa udana.
Hopsa, hopsa, hola, hola,
poleczka z przedszkola.

WIERSZ „Życzenia”
Dzisiaj jest Dzień Babci i święto
Dziadziusia,
O tym dniu pamięta każda mała
wnusia.
My - wasi wnuczkowie - również
pamiętamy
I swoim najbliższym życzenia
składamy.

