Co było u Bąków w styczniu?
„Mijają dni, miesiące, lata...”
– poznaliśmy wybrane tradycje związane z nastaniem Nowego Roku
– odkryliśmy nową literę s: małą, wielką, drukowaną i pisaną
– wzbogaciliśmy wiedzę na temat kalendarza i jego znaczenie
– poznaliśmy własciwości fizyczne niektórych substancji, pobudzalismy
nasze zmysły
– rozwijalismy sprawność fizyczną poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń
gimnastycznych
– poznaliśmy znak matematyczny +; utrwalaliśmy znak =; stosowaliśmy
znaki + i = w różnych sytuacjach zadaniowych
– rozwialiśmy umiejetność dodawania w zakresie 7
– utrawalaliśmy wiadomości na temat charakterystycznych cech
poszczególnych pór roku
– rozwijaliśmy sprawność manualną
„Zima i zwierząta”
– odkrylismy literę n: małą, wielką, drukowaną i pisaną
– poznalismy nowa technike plastyczną: malowanie pasta do zębów
– wzbogacaliśmy wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków
– rozwijaliśmy myślenie przyczynowo- skutkowe
– rozwijaliśmy umiejętności wokalne
– poznalismy zwierzęta charakterystyczne dla danego środowiska
– poznalismy pracę leśnika
– wzogacilismy wiadomości na temat Arktyki
– rozwijalismy umieetności rachunkowe, utrwalilismy znajomość figur
geometrycznych
„Babcia i dziadek”
– utrwaliliśmy wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem
– kształtowaliśmy uczucia przywiązania i szacunku do starszych
– rozwijaliśmy umiejętność budowania poprawnych wypowiedzi na
okreslony temat
– poznalismy nową piosenkę
– ćwiczyliśmy orientację na kartce papieru
– odkryliśmy zapis cyfrowy liczby 8
– utrwalaliśmy kształty i nazwy figur geometrycznych

–

Projekt „Zabawki”
wzbogacaliśmy wiedzę na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie
człowieka
– rozwijaliśmy zaintersowania techniczne
– wzbogacaliśmy słownictwo
– poznaliśmy proste zjawiska przyrodniczo- fizyczne w toku
przeprowadzania doświadczeń

W lutym u „Bąków”

–

„Baśnie, bajki i bajeczki”
będziemy dokonywać oceny postępowania bohaterów literackich
– poznamy literę g, G: małą i wielką, drukowaną i pisaną
– wzbogacimy wiedzę na temat teatru
– będziemy rozwijać zainteresowania literatura dziecięcą
– wzbogacimy nasza wiedzę na temat książek

„Muzyka wokól nas”
poznamy znaczenie słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta
– poznamy dawne i nowoczesne urzadzenia służące do rejestrowania i
odtwarzania muzyki
– będziemy muzykować na wybranych instrumentach perkusyjnych
– odkryjemy literę w: małą, wielką, pisaną i drukowaną
– zdobędziemy wiedzę na temat filharmonii
– wzbogacimy wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytoraFryderyka Chopina
– odkryjemy zapis cyfrowy liczby 9
– poznamy znaczenie nowych słów oraz położenie nut na pięciolinii
– poznamy budowę instrumentów strunowych szarpanych na przykładzie
gitary oraz sposób gry na gitarze
–

–

–

„Nie jesteśmy sami w kosmosie”
poznamy obiekty i zjawiska wystepujące w kosmosie, wygląd i nazwy
planet Układu Słonecznego
– odkryjemy literę p małą i wielką, drukowaną i pisaną
– będziemy rozwijać wyobraźnię i inwencję twórczą
– utrwalimy kolejność wystepowania planet w Układzie Słonecznym
– poznamy właaciwości fizyczne niektórych substancji
przybliżymy sylwetkę wielkiego polskiego astronoma- Mikołaja Kopernika
– wzbogacimy wiadomości na temat gwiazd, poznamy wybrane
gwiazdozbiory

Projekt „Pieniądze”
– wzbogacimy wiadomości na temat polskich pieniędzy
– porównamy sposby wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie
– wykonamy z modeliny kształty monet
– będziemy nazywać i klasyfikować produktyze względu na miejsce ich
zakupurozwiniemy umieetność liczenia i posługowania się pieniędzmi w
sytuacjach wymiany: kupno- sprzedaż

–

Kartka z kalendarza:
– 4 lutego (poniedziałek) ok. godz. 11.00 wybieramy się na
przedstawienie pt. „Dziewczynka z zapałkami” do Przedszkola nr 126 na
os. Piastowskim
– 7 lutego (czwartek) godz. 9.15 balik karnawałowy
12 lutego (wtorek) ok. godz. 9.30 wychodzimy na Olimpiadę sporotową
do Szkoły Podstawowej na os. Rzeczypospolitej

