MIESIĄC STYCZEŃ W GRUPIE
„JAGÓDKI”

Miesiąc styczeń rozpoczęliśmy od wspólnych rozmów na temat tego jak
podczas zimy radzą sobie zwierzątka. My jagódki wiemy jak dbać o nasze zdrowie i
bezpieczeństwo, teraz w czasie zimy pamiętamy też bardzo dobrze o tych, którzy nie
poradzą sobie sami i wymagają pomocy człowieka.
Poznaliśmy nazwy i wygląd różnych ptaków, wskazywaliśmy różnice między nimi i
naśladowaliśmy ich głosy. Poznaliśmy też takie pojęcia jak paśnik, karmnik, ziarno.
Rozpoznawaliśmy także zwierzęta mieszkające w lesie i przypomnieliśmy sobie na
czym polega praca leśnika zimą. Bawiliśmy się w zabawy ruchowe, wyobrażając
sobie, że przechadzamy się po zasypanym śniegiem lesie.
Podczas wspólnych spacerów w najbliższej okolicy przedszkola obserwowaliśmy
pobliskie podwórka szukając karmników i ku naszej radości okazało się, że wiele
ludzi troszczy się o dobro ptaszków.
Kiedy nasze okolice zasypał śnieg, my jagódki wybraliśmy się na przedszkolny plac
zabaw, śniegowych zabaw nie było końca.

Gdy na dworze było zbyt zimno, w sali przedszkolnej wcale nie było nam nudno
Zabawy logopedyczne zawsze sprawiają nam wiele śmiechu. Tym razem potrzebne

nam były słomki i piórka. Zadanie nie było łatwe, ale daliśmy radę.

Z Panem Andrzejem i Markiem na rytmice zawsze jest wesoło i dużo się
dzieje
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rozmawialiśmy o tym jak spędzamy czas z naszymi dziadkami i babciami, wiemy jak
ważne jest pomaganie osobom starszym, ale nie tylko. Wiemy, że należy być
pomocnym i opiekuńczym w stosunku do każdej bliskiej nam osoby. Tak okazujemy
im naszą miłość
Wielkimi krokami zbliżał się dzień Babci i Dziadka, postanowiliśmy zrobić naszym
najbliższy małe upominki. Najwięcej przyjemności sprawiło nam pieczenie dla nich
ciasteczek. Włożyliśmy w nie całe nasze serca i mamy nadzieję, że przełożyło się to
na ich smak 

Po wielu przygotowaniach i próbach nadszedł dzień Babci i Dziadka, w
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poczęstunkiem, a także występem podczas którego prezentowaliśmy nasze
umiejętności wokalne i sceniczne. Po gromkich brawach wręczyliśmy im nasze
prezenty. Był to bardzo radosny dzień

Po raz kolejny odwiedzili nas artyści ze Studia Małych Form Teatralnych
ART - RE w Krakowie, tym razem z przedstawieniem pt. "Lech, Czech i Rus".
Scenariusz spektaklu oparty był na znanej legendzie opowiadającej o powstaniu
państwa polskiego. Poznaliśmy historię o tym, jak trzej bracia: Lech, Czech i Rus po
wspólnym polowaniu rozdzielili się i każdy z nich udał się w inną stronę
w poszukiwaniu najlepszego miejsca na założenie swojego państwa.
To była wspaniała lekcja patriotyzmu. Poznaliśmy symbole narodowe: godło
i jego historię, flagę i hymn narodowy.

