Termin realizacji: 1-12.01.2018

Ten tydzień zaczniemy od wiersza
„Dyzio Marzyciel” J. Tuwima.
Dowiemy się, o czym marzył
Dyzio, a także poznamy marzenia
naszych Przedszkolaków.
Razem z Kubusiem Puchatkiem i
jego niezaspokojonym głodem
poćwiczymy prawidłowe liczenie.
Porozmawiamy o tym, jakie bajki i postacie z bajek dzieci
lubią najbardziej.
Wspólnie pobawimy się w kąciku teatralnym.
Nauczymy się piosenki G. Turnaua „Księżyc w misce”.
Metodą origami wykonamy papierowe smoki.
Zapoznamy się z literą S małą i wielką.

Opracowała J. Warzecha

Ta drabina to schody do nieba,
a ta miska nad schodami to
księżyc.
Tamten miecz
to zwyczajny pogrzebacz,
a z garnków są hełmy rycerzy.
Lecz kto w te czary nie uwierzy?
To jest teatr, to jest teatr.
To jest teatr
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu
w zachwycie.
I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć...
Grzegorz Turnau

Termin realizacji: 15-19.01.2018

Powiadają, że pies jest najlepszym
przyjacielem człowieka.
W tym tygodniu obejrzymy
prezentacje multimedialną i
porównamy wygląd różnych
ciekawych zwierząt domowych.
Decyzja o posiadaniu pupila
powinna być przemyślana- wspólnie
omówimy, jakie opiekuńcze obowiązki czekają
przyszłego posiadacza zwierzaka.
Aby poćwiczyć liczenie policzymy, ile
szczeniaczków urodziło się Suni. I poszukamy
ich podobieństwa i równice.
Porozmawiamy również o tym jak mądre są
psy – w jaki sposób pomagają ludziom.
Obejrzymy albumy przyrodnicze ze
zwierzętami jakie występują w Polsce.
Na koniec zapoznamy się literą N.
Opracowała: J. Warzecha

Termin realizacji: 22-26.01.2018

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. Nie zapominajmy również,
że styczeń jest czasem karnawału. Dalego też
wykonamy maski karnawałowe, może założymy je
nawet na bal???

Opracowała: J. Warzecha

