Grupa VI „Jagódki”
Zadania na styczeń:
TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Projekt „Ekologiczne
zabawki” – realizacja
innowacji pedagogicznej
„Przedszkole bez zabawek”
(07.01 – 17.01.2020r.)

2. Babcia i dziadek
(20.01-24.01.2020r.)

3. Zima i zwierzęta
(27.01 – 31.01.2020r.)

Projekt „Ekologiczne
zabawki” – realizacja

innowacji pedagogicznej
„Przedszkole bez zabawek”
(07.01 – 17.01.2020r.)
W tym tygodniu dziecko, będzie:










rozwijanie umiejętności skupienia uwagi,
wzbogacało wiedzę na temat recyklingu i segregacji śmieci
kształtowało poczucie rytmu,
rozwijało spostrzegawczość wzrokową,
rozwijało umiejętności matematyczne poprzez tworzenie gier
planszowych,
ćwiczyło sprawność ruchową z wykorzystaniem niekonwencjonalnych
pomocy gimnastycznych wspólnie z naszym ekspertem,
kształtowało zdolności techniczne poprzez tworzenie zabawek i gier z
recyklingu
rozwijało sprawność manualną oraz wyobraźnię przestrzenną poprzez
wykonanie marionetek, woreczków i domku wspólnie z zaproszonymi
ekspertami
dowie się jak wyglądały zabawki dawniej oglądając filmu edukacyjne i
wymyśli własną zabawę z wykorzystanie dostępnych podczas projektu
materiałów

https://pl.123rf.com/cliparty-wektory/recykling.html?sti=mekscc99tezr0fw64b|

Śpiewające Brzdące „Ekologia”

Ekologia – słowo znane,
W całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci
i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko
Musi o nim wiedzieć wszystko
Więc dlatego dziś się uczmy
Jak najlepiej chronić je.

Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę,
Czysty domek chce mieć przecież.
A gdy tylko patrzy wkoło,
To co widzi? Wszędzie śmieci,
Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie
I od święta i na co dzień.
Każdy śmieć do kosza włóż
Wtedy czysto będzie już!

Babcia i Dziadek
(20-24.01.2020r.)
W tym tygodniu dziecko, będzie:














rozwijało uwagę i percepcję słuchową,
kształtowało uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
uczyło się podkładu rytmicznego do utworu z użyciem instrumentów,
opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
rozumiało jak ważny jest czas spędzany na wspólnych zabawach z babcią i
dziadkiem,
rozwijało percepcję wzrokową i umiejętności matematyczne,
rozwijało umiejętność uważnego słuchania,
rozwijało sprawność ruchową,
wzmacniało więź emocjonalną z babcia i dziadkiem poprzez przygotowania do
uroczystości
rozwijało sprawność manualną.
Udamy się również do Fabryki Bombek, aby stworzyć prezent dla Babć.
Stworzymy prezent dla Dziadków.

http://dziennikparafialny.pl/2015/ulubione-modlitwy-modlitwa-za-babcie-i-dziadka/

Jaki dzisiaj dzień wesoły-najprawdziwsze święto!
Widzę Babcię tak szczęśliwą-pięknie uśmiechniętą.
Dziadek taki elegancki, pięknie ogolony.
To dla Babci –mojej Babci, czyli jego żony.
Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała śpiewa.
A w przedszkolu, przedszkolaki składają życzenia.
Wszystkim babciom, wszystkim dziadkom.
Zdrowia, pomyślności, uśmiechów na co dzień.

I dużo radości.

Zima i zwierzęta
(27 – 31.01.2020r.)

W tym tygodniu dziecko będzie:











Uczestniczyło w spacerze do karmnika i dokarmiało ptaki,
Spróbuje stworzyć własny karmnik z plastikowej butelki,
rozumiało konieczność dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
utrwalało muzyki i tekstu nowej piosenki,
wykonywało układ ruchowy do piosenki,
rozwijało spostrzegawczość wzrokowej,
rozwijało umiejętności matematyczne,
rozwijało sprawność ruchowej,
utrwalało wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych
zwierząt zimą, rozwijało spostrzegawczość wzrokową oraz sprawności manualnej
przygotuje i udekoruje salę na przyjęcie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

https://pl.dreamstime.com/rodziny-zwierz%C4%99ta-cieszy-si%C4%99-zima-czas-image101261744

„Tupu tup po śniegu”
(sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak)
1. Przyszła zima biała
Śniegu nasypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem
Ref.: Tupu tup po śniegu

Dzyń, dzyń dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
2. Kraczą głośno wrony
Marzną nam ogony
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków!
Ref.: Tupu tup po śniegu…..
3. Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy
Nie boję się wcale

Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka

