MIESIĄC STYCZEŃ 2017r. W GRUPIE „POZIOMKI”
W PRZEDSZKOLU „OMNIBUSEK” W REDZIE

Pierwszy miesiąc nowego roku dał nam okazję, by nacieszyć się prawdziwą zimą.
Ubrani w wiele warstw ruszaliśmy na boisko, by stoczyć kolejne bitwy na śnieżki i
lepić śnieżnych przyjaciół.

W styczniu przypomnieliśmy sobie zagadnienia dotyczące organizacji przestrzeni
czasu. Zwróciliśmy uwagę na cykliczność i stałość w następstwach pór roku,
miesięcy, dni tygodnia oraz dnia i nocy. Utrwaliliśmy nazwy miesięcy oraz właściwą
ich kolejność. Rozmawialiśmy również o problemach jakich doświadczają zwierzęta
w czasie trwającej zimy. Wiemy już jakie zwierzęta potrzebują pomocy człowieka, a
także w jaki sposób możemy im pomagać. Nauczyliśmy się rozpoznawać wybrane
ptaki zimujące w Polsce, a także nazywać różne rodzaje pokarmów, które możemy
przygotować w domowym karmniku.
10 stycznia wzięliśmy udział w kolejnym teatrzyku. Tym razem zapoznaliśmy się z
legendą o powstaniu naszego państwa a także symboli narodowych. Mieliśmy nawet
okazję wspólnie i uroczyście odśpiewać hymn narodowy.

Styczeń to oczywiście czas karnawału, dlatego i my w tym czasie przenieśliśmy się na
chwilę w krainy bajek i baśni. Przygotowaliśmy tradycyjne maski karnawałowe
podczas wspólnych zabaw plastycznych. Zwróciliśmy również uwagę na istotne
znaczenie książki. Wiemy, że ich czytanie (już niebawem samodzielne) pobudza
naszą wyobraźnię, trenuje nasze umiejętności czytania, ale także wzbogaca nasze
słownictwo. Przypomnieliśmy sobie również zasady korzystania z książek, tak by
służyły nam jak najdłużej. Samodzielnie zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy własne
książeczki, przygotowując biblioteczkę na naszej tablicy w szatni.

W tym miesiącu największym wydarzeniem było uroczyste świętowanie z Babcią i
Dziadkiem z okazji ich święta. Mimo ferii, wyjazdów i problemów zdrowotnych udało
nam się przygotować wesoły i bardzo muzyczny występ, który zachwycił przybyłych
gości. Samodzielnie wykonane kalendarze i koszyki w ramach prezentów, oraz
wspólne zabawy wprawiły Babcie i Dziadków w tak miły nastrój, że ciężko było się
rozstać.

Styczeń był dla nas również kolejnym miesiącem wytrwałej i systematycznej pracy w
zdobywaniu i doskonaleniu naszej wiedzy i umiejętności. Znamy już coraz więcej
liter, dzięki którym możemy odczytywać już pierwsze słowa a nawet całe zdania.
Potrafimy także dopasować podpis do obrazka, rozwiązywać słowne rebusy, a pisane
literki i szlaczki literopodobne są bardzo starannie odwzorowane.

W tym miesiącu w ramach głośnego czytania odwiedzili nas – tata Lidki oraz mama
Jasia. Serdecznie dziękujemy! 

