STYCZEŃ
W
GRUPIE
SÓWKI

Mijają dni, miesiące, lata
03.01-07.01.2022r.
Zadania dydaktyczne:















kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami
(np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich,
rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach
(np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie
działalności plastycznej,
wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i
nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia,
określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez
dany obraz, daną rzeźbę,
nazywanie barw występujących w otoczeniu (w przyrodzie, barw
przedmiotów, ubrań itp.),
słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej,
śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie,
improwizowanie piosenek ruchem,
uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Wiersz ,, Co robią zimą dni tygodnia’’ T. Fiutowska
Gdy tylko słonko na niebie lśni,
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek – zjeżdża na sankach.
Wtorek – lepi bałwanka.
Środa narty przypina.
Czwartek kije jej trzyma.
Piątek jedzie na ślizgawce, ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota rzuca śnieżkami i woła niedzielę: „Hej, baw się z nami!”
A niedziela, choć zdrowa, pod pierzynę się chowa.

Zima i zwierzęta
10.01-14.01.2022r.

Zadania dydaktyczne:
 pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w
karmnikach,
 poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.),
podawanie ich ptasich cech,
 wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich,
 opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń,
 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem
klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej,
 słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt,
prostokąt; podawanie ich podstawowych cech,
 tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw,
 reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej –
wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu,
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

Piosenka ,, Pomóż ptakom’’ sł. i muz. J. Kucharczyk
1.Zastukały ptaszki w okno: „Hejże, hejże, dzieci!
Zima mrozem postraszyła, śnieżek z nieba leci!
Ref.: Dajcie ptaszkom ziarnek i okruszków chleba!
Gdy na dworze zima, ptakom pomoc trzeba!”
2. Tata zbija z desek karmnik, chleb szykuje mama, słonecznika ziarnka dzieci
wsypią tutaj zaraz.
Ref.: Dajcie ptaszkom…
3. Ile ptaków jest w karmniku, jak bardzo się cieszą!
Za jedzenie świergotaniem podziękują dzieciom!
Ref.: Dajcie ptaszkom…

Babcia i dziadek
17.01-21.01.2022r.

Zadania dydaktyczne:








określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.),
dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie,
przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla dziadków z okazji ich świąt,
wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami),
powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek,
formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach,
rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem
klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej,
 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych,
 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Wiersz,, Kocham babcię i dziadka’’
Kocham mocno babcię, dziadka – to nie żarty, moi mili,
dzisiaj im życzenia składam,
by sto latek jeszcze żyli.
Kiedy smutek mnie ogarnia i wszystkiego mam już dosyć,
dziadek mocno mnie przytuli, o to go nie trzeba prosić.
Gdy pomyślę o łakociach, babcia zaraz coś upiecze.
Muszę przyznać, te wypieki najwspanialsze są na świecie.
Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach przekazują wciąż wytrwale swym kochanym
wnukom, wnuczkom rad życiowych całą gamę.

Projekt ,,Podróż do krainy emocji’’
24.01-28.01.2022r.
Zadania dydaktyczne:


rozwijanie empatii i uwrażliwianie na potrzeby innych,



rozwijanie inteligencji moralnej i kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od
zła,



rozwijanie inteligencji społecznej i związanych z tym kompetencji (np. współpraca w
grupie, radzenie sobie w sytuacji konfliktowej, pełnienie ról i odpowiedzialność za
powierzone zadanie),



wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości,



rozpoznawanie i nazywanie swoich uczuć w konkretnych sytuacjach,



rozwijanie inteligencji emocjonalnej i związanych z tym kompetencji (np.
rozpoznawanie i nazywanie emocji, poznawanie sposobów radzenia sobie z
emocjami),



wyrażanie emocji gestem i ruchem,



rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi,



kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej,



wspieranie rozwoju emocjonalnego,



utrwalanie różnych sposobów wyrażania emocji,



uwrażliwianie na kontakt wzrokowy i słuchowy, koncentrowanie uwagi na aktualnej
sytuacji, na twarzy mówiącej osoby oraz umiejętność aktywnego słuchania i wykonywania
poleceń,



wdrażanie nawyku kończenia działań przed rozpoczęciem następnych.

D. Gellner "Zły humorek"
Jestem dzisiaj zła jak osa!
Złość mam w oczach i we włosach!
Złość wyłazi mi uszami
I rozmawiać nie chcę z wami!
A dlaczego?
Nie wiem sama
Nie wie tata, nie wie mama…
Tupię nogą, drzwiami trzaskam
I pod włos kocura głaskam.
Jak tupnęłam lewą nogą,
Nadepnęłam psu na ogon.
Nawet go nie przeprosiłam
Taka zła okropnie byłam.

Mysz wyjrzała z mysiej nory:
Co to znowu za humory?
Zawołałam: - Moja sprawa!
Jesteś chyba zbyt ciekawa.
Potrąciłam stół i krzesło,
co mam zrobić, by mi przeszło?!
Wyszłam z domu na podwórze,
Wpakowałam się w kałużę.
Widać, że mi złość nie służy,
Skoro wpadłam do kałuży.
Siedzę w błocie, patrzę wkoło,
Wcale nie jest mi wesoło…

Nagle co to?
Ktoś przystaje
Patrzcie! Rękę mi podaje!
To ktoś mały, tam ktoś duży Wyciągają mnie z kałuży.
Przyszedł pies i siadł koło mnie
Kocur się przytulił do mnie,
Mysz podała mi chusteczkę:
Pobrudziłaś się troszeczkę!
Widzę, że się pobrudziłam,
Ale za to złość zgubiłam
Pewnie w błocie gdzieś została.
Nie będę jej szukała!

Piosenka ,,Nasze emocje’’
Ref.: Radość, smutek, złość i strach.
Tyle uczuć mieszka w Nas.
To emocje Nasze są, które wyjść na zewnątrz chcą.

Płyną z serca spontanicznie.
Od kołyski w Nas mieszkają.
I się zdarza bardzo często, że o sobie znać nam dają.
Ref.: Radość, smutek, złość i strach.
Tyle uczuć mieszka w Nas.
To emocje Nasze są, które wyjść na zewnątrz chcą.

Nie ma wcale nic w tym złego,
że się czasem zezłościmy,
że czujemy wstyd lub smutek.
My z tym sobie poradzimy!
Ref.: Radość smutek złość i strach.
Tyle uczuć mieszka w Nas.
To emocje Nasze są, które wyjść na zewnątrz chcą.

Wygonimy wszystkie strachy,
damy w kość okropnej złości.
I zadbamy by najwięcej,
było śmiechu i radości.
Ref.: Radość smutek złość i strach.
Tyle uczuć mieszka w Nas.
To emocje Nasze są, które wyjść na zewnątrz chcą”

Opracowała: Paulina Benecka

