ZADANIA
REALIZOWANE
W MIESIĄCU
styczniu
W GRUPIE PIERWSZEJ:
Tematy kompleksowe:
1. „W ŚWIECIE BAŚNI” – realizacja
przedszkolnego programu
„Literka w krainie baśni”
2. „Moja Babcia i mój Dziadek”.
3. „Dokarmiamy ptaki” – praca metodą projektu
badawczego.
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Temat kompleksowy:
„W ŚWIECIE BAŚNI”
Termin realizacji:
02 – 12 stycznia 2018r.
Zadania:
 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania
(W Matematycznych Ogrodach Willego);
 Będziemy przeliczać przedmioty i doskonalić umiejętność
stosowania liczebników porządkowych w zakresie 4.
 Wykonamy pracę plastyczną “Portret Czarownicy Korduli”;
 Poznamy baśń “Chatka na kurzej łapce”;
 Zbudujemy chatkę z piernika.
 Poznamy różne postaci z bajek;
 Będziemy tworzyć kolekcje ulubionych bajek i baśni;
 Wysłuchamy opowiadania „Czarownice i cukierki”;
 Wykonamy papierowe postaci do bajki „Czerwony Kapturek”;
 Nauczymy się piosenki „Czarownica z księżyca”;
 Będziemy ćwiczyć percepcję wzrokową, rozwijać mowę
poprzez układanie historyjek obrazkowych;
 Poznamy zabawy dramowe na podstawie poznanych baśni;
 Będziemy bawić przy piosence „W Teatrze”.
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„Czarownica z Księżyca”
(A. Grabowski, A. Skorupka)

Przyleciała aż z księżyca
Zwariowana czarownica
Nosek miała jak konewka
I huśtała się na drzewkach
Zawsze była roześmiana
Brała dzieci na kolana
I dawała im wafelki
A psom kości i serdelki
Czarownica przez dzień cały
Wymyślała wciąż kawały
A dzieciaki tak się śmiały
Że ze śmiechu się turlały
(A-ha, ha-ha, i-hi, hi-hi)
Czarownica przez dzień cały
Wymyślała wciąż kawały
A dzieciaki tak się śmiały
Że turlały się
Już od rana w każdym biurze
W kałamarzach kwitną róże
Po ulicach jak koniki
Pędzą krzesła i stoliki
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Zabawa paluszkowa „Krasnoludki”
Są w gdzieś w lesie krasnoludki
Duże, średnie i malutkie.
Pod grzybkami gdzieś mieszkają,
co dzień mnóstwo pracy mają.
Raźno idą po jagódki.
Naprawiają ptaszkom budki.
Wiewióreczkom pomagają
i orzeszki im zbierają.
Dla jeżyka grabią liście,
by miał ciepło oczywiście.
Kiedy już po pracy sąwszystkie sobie smacznie śpią.
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Temat kompleksowy:
„Moja Babcia i mój dziadek”
Termin realizacji: 15- 19 stycznia 2018 roku
Zadania:
 Nauczymy
się
wiersza
B.
Szelągowskiej
„Dziadkowie”;
 Będziemy tańczyć przy piosence „Walczyk dla
babci i dziadka z wykorzystaniem szyfonowych
chusteczek;
 Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania
(W Matematycznych Ogrodach Willego);
 Poćwiczymy
układanie
szeregów
zabawa
matematyczna
–
„Po
schodach”
(wg.
E.
Gruszczyk –Kolczyńskiej). Karta pracy „Kolorowa
wieża”;
 Wykonamy pracę plastyczną „Serduszko dla Babci i
Dziadka”;
 Będziemy ćwiczyć percepcje wzrokową układając
pocięte obrazki;
 Będziemy doskonalić umiejętność posługiwania się
nożyczkami;
 Zaprosimy na spotkanie nasze Babcie i naszych
Dziadków,
wspólnie
będziemy
bawić
się
i
celebrować ich święto.

„Nasi Dziadkowie”
Wiersz B. Szelągowskiej
Babcia i dziadek
są tacy wspaniali
i zawsze chętnie
bawią się z nami.
Lubimy z Wami
spędzać czas.
Babciu i dziadku
Kochamy Was!
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Temat kompleksowy:
„Dokarmiamy ptaki”
(praca metodą projektu)

Termin realizacji:22 - 31 stycznia 2018 roku
Zadania:
 Będziemy aktywnie słuchać muzyki, tańczyć i grać
na instrumentach perkusyjnych
 Będziemy rozwijać mowę;
 Odwiedzimy papugarnię „Carmen” będziemy mogli
na żywo obserwować egzotyczne ptaki;
 Wykonamy „Karmnik dla ptaków” i będziemy dbać o
to by uzupełniać w nim regularnie pokarm dla
ptaków;
 Poznamy ptaki żyjące w Polsce i ich zwyczaje;
 Będziemy słuchać opowiadania B. Formy „Maciuś i
ptaki”,

poćwiczymy

umiejętność

formułowania

wypowiedzi na dany temat;
 „Ptaki w karmniku” będziemy rozwijać zdolności
matematyczne z wykorzystaniem „Matematycznych
ogrodów Willego”.

„Gawron, gawronie”

muzyka: F. Rybicki
słowa: M. Januszewska
Chociaż gawron trochę siwy ale jeszcze urodziwy
Stąpa dzielnie pierś wypina jeszcze go się humor trzyma
Jeszcze go się humor trzyma, jeszcze go się humor trzyma
Chociaż gawron trochę siwy ale jeszcze urodziwy
Stąpa dzielnie pierś wypina jeszcze się go humor trzyma
Gawron, gawron gawronie drepczesz ładnie koło mnie
Ja Cię lubię a ty mnie gawron, gawron gawronie
A gdy wraca z pól szerokich stuka dziobem w szyby okien
Nalatałem się po świecie wpuście mnie do domu dzieci
Wpuście mnie do domu dzieci,
A gdy wraca z pól szerokich stuka dziobem w szyby okien
Nalatałem się po świecie wpuście mnie do domu dzieci
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Opracowała M. Przybysz

