Grupa II Żabki
Zadania na Styczeń
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Witamy Nowy Rok
02.01 – 10.01.2020

https://thumbs.dreamstime.com/t/nowy-rok-wigilia-27582157.jpg

Cele:








Porozmawiamy o zmienności pór roku
Będziemy bawić się w zimowe zabawy sportowe
Poznamy tradycje związane z Nowym Rokiem
Porozmawiamy na temat kolejności dni tygodnia
Będziemy doskonalić przeliczanie w zakresie 7
Wykonamy pracę plastyczną „Zimowe śnieżynki”
Będziemy rozwijać sprawność ruchową.

Tydzień ma siedem dni
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cie-royalty-free-dzie%C5%84-tydzie%C5%84-image15406395

Tydzień ma siedem dni,
zna je mama, znasz je ty:
poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek, piątek i sobota,
a w niedzielę razem z mamą
powtórzymy znów to samo.
Tydzień ma siedem dni,
zna je mama, znasz je ty:
poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek, piątek i sobota,
a w niedzielę razem z mamą
powtórzymy znów to samo.

Opracowała: Joanna Trzaska

Co można robić zimą?
13.01 – 17.01.2020

Cele:









W tym tygodniu dowiemy się „Jak wygląda świat zimą?”
na podstawie wiersza, opowiadania oraz ilustracji z
zimowymi krajobrazami.
Przypomnimy sobie jak należy się ubrać, gdy jest zimno.
Poznamy nową piosenkę pt: „Tupu tup po śniegu”,
nauczymy się ja śpiewać oraz tańczyć.
Będziemy także wykonywać eksperymenty z
wykorzystaniem śniegu, lodu oraz wody.
Będziemy także bawić się w różne zimowe zabawy
sportowe.

Opracowała: mgr Małgorzata Kasperska

Babcia i Dziadek
20.01 – 24.01.2020r.
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Cele:
 Będziemy wymyślać gry matematyczne
 Wykonamy zakładki do książek dla dziadka
 Będziemy rozmawiać o babci i dziadku
 Wykonamy laurkę dla babci i dziadka
 Będziemy ćwiczyć piosenki i wiersze na dzień babci i
dziadka
 Będziemy bawić się w Ogrodach liczbowych Willy’ego
 Będziemy grać na instrumentach muzycznych

Warcaby z moim dziadkiem
Dominika Niemiec

https://dywanoweinspiracje.pl/public/assets/bab.jpg

Gdy mam wolną chwilę, zawsze dbam, aby zagrać z moim dziadkiem choć raz w
warcaby.
Siadamy przy kominku, przy małym stoliku,
a dziadek wyciąga z szafki pudełko pierników.
Rozkładamy krążki na planszy czarno-białej
i gra się toczy, aż do wygranej wspaniałej.
Przeważnie zwyciężam ja, a dziś coś nowego,
dziadek wygrywa. Ja czuję coś dziwnego…
Jestem zawiedziony, choć dziadka wygrana mnie cieszy.
Na następną rozgrywkę z dziadkiem będę się bardzo spieszyć.
Postaram się znów wygrać, bo to wspaniała sprawa. Choć pamiętam, że
najważniejsza jest dobra zabawa
Opracowała: Joanna Trzaska

Zimowe mistrzostwa sportowe.
27.01 – 31.01.2020

Cele:










W tym tygodniu będziemy mówić jak bezpiecznie bawić się
na śniegu i lodzie.
Przypomnimy sobie numery alarmowe.
Poznamy nową piosenkę pt: „Zimowe sporty”.
Poznamy także najpopularniejsze zimowe zawody
sportowe.
Będziemy zachęcać dzieci do aktywności ruchowej o każdej
porze roku. Nauczymy się odpowiedniej rozgrzewki.
W ramach pracy plastycznej wykonamy śnieżny słoik

Opracowała: mgr Małgorzata Kasperska

