
 

 

 

Data realizacji: 02-11 stycznia 2019 

 

 

W dniach 2-11stycznia dzieci z naszej grupy wezmą udział w innowacji pedagogicznej 

„Przedszkole bez zabawek”. Celem wprowadzonej innowacji są: 

❖ rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni dzieci,  

❖ rozwijanie sprawności manualnej, 

❖ doskonalenie umiejętności współpracy i rozwiązywania konfliktów,  

❖ znalezienie sposobu na nudę.  

Nasze zabawki w tym czasie odpoczną na „wakacjach”. Dzieci będą samodzielnie tworzyć 

zabawki z materiałów przeznaczonych do recyklingu (kartonowe pudła i pudełeczka, 

butelki oraz nakrętki plastikowe, stare płyty CD, wytłaczanki po jajkach, kubeczki po 

jogurtach, patyczki do lodów, słomki, włóczki, wstążki i wiele, wiele innych). W 

ciągu całego innowacji dzieci będą tworzyć to, co podpowiada im wyobraźnia  

 

 

http://fajnamama.pl/kreatywna-mama-zabawki-z-kartonu/zdjecie/3860/ 



 

 

Data realizacji: 14-18 stycznia 2019 

 

W czasie realizacji tematu dzieci poznają nazwy dni tygodnia (w języku polskim oraz 

angielskim), nazwy miesięcy. Dzieci będą utrwalać informacje z wykorzystaniem aplikacji 

multimedialnych oraz tablicy interaktywnej. Poznamy kolejną opowieść o przygodach cyfr w 

magicznej krainie Ogrody Willy’ego. Tym razem będziemy towarzyszyć w przygodach 

Siódemki. Podczas realizacji programu ,,Literka w krainie baśni’’ będziemy rozwijać 

wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.  

W ramach przygotowania do nauki czytania i pisania będziemy ćwiczyć tworzenie słów: 

rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku (z wykorzystaniem 

aplikacji) 

 

Będziemy realizować projekt e-Twinning o tematyce plastycznej  

 

 
 

 

Clipart 

 

 

 

 

 



 

 

Data realizacji: 21-25 stycznia 2019 

 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzętach oraz o tym, jak spędzają zimę: 

pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, pojenie ptaków w karmnikach, 

poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), 

podawanie ich ptasich cech. 

 

Utrwalimy litery składające się na nasze imię oraz samodzielnie poukładamy krótkie wyrazy 

z alfabetu ruchomego.  

Jeśli chodzi o zajęcia matematyczne będzie to klasyfikowanie tych samych obiektów 

wielokrotnie, każdorazowo według innych cech oraz rozpoznawanie i nazywanie wybranych 

figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech. 

 

Przygotujemy niespodzianki z ziaren dla ptaków, odwiedzających nasz przedszkolny ogród. 

 

 

 

Clipart 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Data realizacji 28 stycznia -2 luty 2019 

 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o rodzinie i określać stopień pokrewieństwa członków. 

Przygotujemy uroczyste spotkanie z Babciami oraz Dziadkami przedszkolaków.  

Będziemy rozwijać umiejętność tworzenia rymów i zagadek  

Podczas zajęć matematycznych będziemy przeliczać w zakresie 10 oraz klasyfikować 

elementy. 

Przygotujemy albumy rodzinne dzieci oraz śnieżne kule w słoikach. 

Poznamy zawód muzyka   

 

Kodowanie i programowanie  

W ramach realizacji zajęć będziemy poznawać kurs programowania online za pomocą 

platformy Code.org. Skupimy się na debugowaniu, czyli odnajdywaniu błędów w 

gotowym kodzie. Zachęcam Rodziców do skorzystania wraz z dziećmi z bezpłatnego 

kursu na platformie Code org  

 

Język angielski  

W styczniu rozpoczniemy naukę dni tygodnia w języku angielskim 

Zrealizujemy bajkę w języku angielskim. Będzie to książka pod tytułem „The Queen’s 

hat”. Poznamy zabytki Londynu.  

W drugiej połowie miesiąca rozpoczniemy temat sportów zimowych.  

 

Opracowała I. Mochocka 


