
Termin realizacji: 31.12-4.01.2019 

 

 

 

 

W tym tygodniu utrwalimy dni 

tygodnia oraz nazwy miesięcy 

Wykonamy również kalendarz pór 

roku. 

Podczas zabaw przy pomocy met. 

Ogrody Willy’ego będziemy 

porządkować figury geometryczne 

wg podanego wzoru. 

(porządkowanie elementów zbioru). 

Ponieważ jest to czas karnawału upieczemy muffinki. 

Zapoznamy się również z zawodem kucharza. 

Podczas zajęć matematycznych zapoznamy się również z 

zapisem graficznym znaku + 

Odkryjemy literę s: małą i wielką, drukowaną i pisaną. 

Ułożymy schemat i model słów: smok, Sam. Podczas zabaw 

słownikowych rozwiniemy umiejętności dokonywania analizy i 

syntezy słów o prostej budowie fonetycznej - rozpoznawanie 

i nazywanie poznanych liter.  

 Opracowała: J. Warzecha 

 

 



Termin realizacji: 7-11.01.2019 

 

 

  

 

 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zwierzętach 

zasypiających na zimę. O tym jak zwierzęta szukają 

sobie wygodnego legowiska, aby przezimować cały 

okres zimowy. Będziemy także przeliczać w zakresie 10 

na podstawie ilustracji przedstawiających wiewiórkę i 

jej zapasy. 

Utrwalimy litery składające się na nasze imię oraz 

samodzielnie poukładamy krótkie wyrazy z alfabetu 

ruchomego. Będziemy bawić się przy naszych 

ulubionych melodiach oraz śpiewać i tańczyć. 

Rozwiążemy krzyżówki. Odszukamy liter i sylab 

tworzących nazwy obrazków i nakleimy je w 

odpowiednich miejscach. Odczytamy hasła. 

Wprowadzimy do nauki pisania literę n, N 

Opracowała: J. Warzecha 



 
 

Termin realizacji: 14-18.01.2019 

 

Nie ma to jak u Babci 
 

W tym tygodniu będziemy przygotowywać się 

przede wszystkim do uroczystego spotkania z naszymi 

dziadkami i babciami. Nauczymy się nowych piosenek, 

wierszyków oraz nowych układów 

tanecznych, które będziemy mogli 

zatańczyć na naszym przedstawieniu. 

Wykonamy także prezenty, ale jakie 

to pozostanie naszą słodką tajemnicą. 

Będziemy także ćwiczyć nasze dłonie 

podczas wydzierania papierków z kolorowego papieru 

oraz wycinania nożyczkami.  

Odkryjemy literę B: małą i wielką, drukowaną i pisaną. 

Ułożymy schemat i model słowa: balon. Podczas zabaw 

słownikowych rozwiniemy umiejętności dokonywania analizy i 

syntezy słów o prostej budowie fonetycznej - rozpoznawanie 

i nazywanie poznanych liter.  
 

Opracowała: J. Warzecha 



Termin realizacji: 21.01-01.02.2019 

 

 
 

 

W dniach 21-30 stycznia dzieci z naszej grupy wezmą 

udział w innowacji pedagogicznej „Przedszkole bez 

zabawek”. 

Celem innowacji jest rozwijanie inwencji twórczej i 

wyobraźni dzieci, doskonalenie umiejętności współpracy i 

rozwiązywania konfliktów, a także znalezienie sposobu na 

nudę. 

Zgodnie z założeniami projektu dzieci „wyślą" zabawki na 

„wakacje" i przez dwa tygodnie nie będą korzystały z ich 

uroków. W zamian za to same stworzą swoje własne 

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 

podpowiadała im wyobraźnia  

 
Opracowała: J. Warzecha 

 
 
 
 
 
 


