U „Pszczółek” w styczniu
„Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą”
– słuchaliśmy utworów o charakterze fantastycznym
– nazywaliśmy zjawiska atmosferyczne, które pojawiają się zimą
– aktywnie uczestniczyliśmy w zabawach teatralnych
– poznaliśmy różne rodzaje zegarów
– zdobywaliśmy informacje na temat zegarów, ich historii oraz działania
– grupowaliśmy obiekty według ich przeznaczenia (czas)
– ćwiczyliśmy sprawność naszych rąk poprzez rysowanie po śladzie
„Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze”
– poznaliśmy dawne budowle- zamki
– poznaliśmy historie naszego kraju
– oglądaliśmy albumy, reprodukcje, zdjęcia przedstawiające dzieła sztuki
– słuchaliśmy różnych otworów literackich i wypowiadaliśmy się na ich
temat
– ćwiczyliśmy naszą orientację i pamięć podczas różnych zabaw
– poznaliśmy zabytkowe budowle
– doskonaliliśmy pamięć wzrokową poprzez uzupełnianie brakujących
elementów obrazka
„O zwierzątkach swych pamiętaj- przytul, nakarm nie od święta”
– poznaliśmy różne gatunki zwierząt z rodziny kotów
– wyszukiwaliśmy potrzebnych informacji na temat kotów w książkach, w
internecie, czasopismach i encyklopedii
– poznaliśmy wygląd i życie kotów domowych
– porównywaliśmy przedmioty pod względem wysokości i ustawialiśmy je
od największego do najmniejszego
– wykonaliśmy kota i mysz według instrukcji
– usprawnialiśmy narządy mowy podczas zabaw logopedycznych
„Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka”
– opowiadaliśmy o naszych dziadkach
– ćwiczyliśmy sprawność manualną i precyzje ruchów podczas różnych
ćwiczeń grafomotorycznych
– poznaliśmy muzykę regionu kaszubskiego
– uczyliśmy się mówić o uczuciach: miłości, przywiązaniu i szacunku do
bliskich osób

W lutym u „Pszczółek”
„Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy”
– poznamy różne placówki handlowe i specyfikę zawodu sprzedawcy
– będziemy kształtować umiejętność mierzenia różnych przedmiotów
– będziemy rozwijać orientację przestrzenną, kształtować umiejętność
określania kierunków
– poznamy różne sposoby określania ciężaru
– będziemy doskonalić wymowę poprzez różne ćwiczenia fonacyjne

–

–

„Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze”
będziemy zdobywać wiedzę na temat pojazdów i różnych sposobów
podróżowania
– rozwijać spostrzegawczość i pamięć wzrokową
rozwijać umiejętność wychwytywania powtarzających się regularności
– zgodnie ze sobą współpracować w zespołach i całej grupie
– dowiemy się dlaczego dokładność i estetyka wykonywania prac
plastyczno- konstrukcyjnych jest bardzo ważna

„Ferie to jest super sprawa. Odpoczynek i zabawa”
będziemy rozwijać naszą sprawność fizyczną podczas ćwiczeń
gimnastycznych i zabaw pantomimicznych
– będziemy rozwijać myślenie przyczynowo- skutkowe oraz układać i
opowiadać historyjki obrazkowej
– poznamy kulturę góralską (gwara, stroje ludowe, muzyka)
– jeśli pogoda za oknem będzie nam sprzyjać wybierzemy się całą grupą
na sanki
–

„Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę”
– poznamy świat sztuki teatralnej, wzbogacimy naszą wiedzę i słownictwo
– będziemy rozwijać wyobraźnię i twórczość
– będziemy doskonalić umiejętność liczenia, numerowania i prawidłowego
posługiwania się liczebnikami porządkowymi
– będziemy doskonalić umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi
ustnych poprawnych logicznie i gramatycznie
– zorganizujemy zabawy teatralne, dramowe, pantomimiczne

Kilka ważnych informacji z życia „Pszczółek”...
– Styczeń był dla nas miesiącem występów dla wspaniałych gości.
Tańczyliśmy, i śpiewaliśmy aż podczas trzech uroczystości z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Wszystko wspaniale nam się udało,a nasi goście byli
zachwyceni.
– Podziękowania dla Rodziców, którzy wspólnie zakupili do naszego
nowego kącika discman'a.! Kącik Melomana będzie miejscem relaksu i
odpoczynku przy dobrej muzyce, słuchowisku.... DZIĘKUJEMY!
Baaaardzo nam się przyda!
–

Już 1- go lutego odbędzie się w naszym przedszkolu kolejna wspaniała
uroczystość, na którą czekamy cały rok: balik karnawałowy. W tym dniu
każdy może być kim tylko sobie wymarzy. Czeka nas super zabawa przy
muzyce, a także konkursy, animacje i sesja zdjęciowa.
Jeśli tylko pogoda za oknem nam pozwoli i spadnie dużo śniegu to
wszyscy razem wyruszamy na sanki. Wspólnie ustalimy jeden dzień i
będziemy mogli przynieść do przedszkola swoje sanki, jabłuszka... Górki
w pobliskim parku „Nad Wartą” na nas czekają!
–

