MIESIĄC STYCZEŃ W GRUPIE
„ŻABKI”

Miesiąc styczeń przywitał nas prawdziwie zimową aurą. Był dla nas czasem
wspólnych zabaw na śniegu, zdobywania nowych umiejętności oraz wielu kolejnych miłych
dni spędzonych razem.
Przenieśliśmy się w krainę baśni, gdzie spotkaliśmy się z postaciami, które większość
z nas już dobrze zna. Zapoznaliśmy się z zimowymi potrzebami ptaków i innych zwierząt,
którym było by ciężko przeżyć zimę bez pomocy człowieka. Podczas spacerów udało nam
się zaobserwować ptaki pozostające z nami zimą min: gila, srokę, mewy, wróble i wrony.
Obchodziliśmy w przedszkolu dzień babci i dziadka, z tej okazji przygotowaliśmy występ
artystyczny, aby zaprezentować dziadkom swoje umiejętności.
Braliśmy udział w konkursach, grach dydaktycznych, nauczyliśmy się nowych
piosenek i wierszyków, z uwagą słuchaliśmy opowiadań i bajek. Ćwiczyliśmy głoskowanie,
czytanie całościowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Ważną dla nas umiejętnością jest
wiązanie sznurowadeł, więc i tej czynności poświęciliśmy trochę czasu. Naszą kreatywność
rozwijaliśmy po przez prace plastyczne i swobodne zabawy a logiczne myślenie po przez gry
i zabawy matematyczne oraz historyjki obrazkowe, które układaliśmy w odpowiedniej
kolejności. Był to również czas ferii i niektórzy z nas wyjechali z rodzicami w różne
ciekawe miejsca, o których jak wrócili nam opowiadali.

Dobrze wiemy jak trzeba być ubranym o tej porze roku, chcąc wyjść na dwór,
zakładamy ciepłe buty, kurtki, szaliki, czapki i rękawiczki, aby móc do woli bawić się
śniegiem i lepić bałwanki.

„Lech, Czech i Rus”
Najstarszej z polskich legend o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie oraz powstaniu
państwa polskiego mogliśmy usłyszeć podczas teatrzyku, który odbył się w naszym
przedszkolu. Dowiedzieliśmy się z kąt pochodzą nasze barwy narodowe, godło i pierwsza
stolica naszej Ojczyzny.
„Przed wiekami, gdy ziemie między dwiema pięknymi rzekami Wisłą i Odrą pokrywały nieprzebyte
bory, w których łatwiej było spotkać tura czy niedźwiedzia niż myśliwego, w poszukiwaniu nowego
miejsca osiedlenia przywędrowały tu plemiona słowiańskie. Na ich czele jechali trzej rodzeni
bracia: pogodny, płowowłosy Lech, bystry i ruchliwy Czech oraz milczący Rus.”

„W krainie baśni”
Słuchając wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów mogliśmy
przenieść się w kolorowy i tajemniczy świat, pełen przygód. Biorąc udział w konkursie
„Książka naszym przyjacielem” mieliśmy okazję do świetnej zabawy oraz wykazania się
wiedzą związaną przygodami oraz bohaterami bajek i baśni. Dowiedzieliśmy się, z czego
składa się książka: okładka z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje. Utrwaliliśmy ważne
zasady korzystania z książek. Zainspirowani zajęciami, tworzyliśmy książeczki wmyślone
przez nas samych oraz zakładki do książek.

„Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości”
Podczas swobodnych zabaw przestrzegamy zasad zgodnej i wspólnej zabawy, to
pozwala nam uniknąć złych emocji a wyzwala w nas te pozytywne. Wiemy jak ważne są one
w codziennym życiu, umiemy je nazywać i rozpoznawać.

„Skrzydlaty przyjaciel”
Rozumiemy potrzebę dokarmiania zwierząt w trudnych, zimowych warunkach.
Nauczyliśmy się rozpoznawać poznane ptaki i wiemy, że trzeba zachować ostrożność w
kontaktach z chorymi zwierzętami. Staraliśmy się zwrócić uwagę podczas spacerów, na
różne karmniki dla ptaków oraz na nie same, próbując zgadnąć jak się napotkany ptak
nazywa. Stworzyliśmy wyklejankę z gazet, wypełniając powierzchnię obrazka kawałkami
gazet a następnie nadaliśmy im odpowiedni charakter malując farbami.

„POCZYTAJ MI, BYM CHCIAŁ CZYTAĆ SAM”
W tym miesiącu zagościły u nas z książką pani Kasia z grupy Jagógki i pani Karolina
z grupy Poziomki. Było nam niezmiernie miło przyjąć tych gości, a za pięknie przeczytane
bajki im „serdecznie dziękujemy”.

„Uroczystość na cześć babci i dziadka”
Tym razem zaprezentowaliśmy nie tylko swoje umiejętności wokalne oraz
recytatorskie, ale i taneczne. Spodziewając się tak ważnych dla nas gości, przygotowaliśmy
salę, ustawiliśmy stoły z poczęstunkiem oraz miejsca, z których dziadkowie mogli obejrzeć
nasz program artystyczny. Nie zapomnieliśmy o upominku dla najbliższych z okazji ich
święta.
„Dla babci i dziadka, mamy laurkę i kwiatka.
Moi dziadkowie najlepsi na świecie, wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.
Ja dziadków kocham, ściskam za szyję, niech będą zdrowi i sto lat żyją”.

„Z grzecznym ukłonem, z uśmiechem radości, witamy wszystkich zebranych gości”.

„Chcemy wam zatańczyć i zaśpiewać ładnie, więc proszę się nie gniewać, jeśli źle
wypadnie”.

„Bośmy nie artyści tylko małe dzieci, cieszyć się będziemy jak brawo poleci”.

Tańcem, muzyką, śpiewem i wierszykami zabawialiśmy gości, zaprosiliśmy ich do
wspólnego udziału w improwizowaniu ruchem tekstu piosenki „Babciu droga babciu pokarz
mi…”
„Jest taka jedna pani, co u mnie fory ma.
Bo zawsze jest na luzie, to właśnie babcia ma.
Jest taki jeden facet, przystojny jak James Bond
To dziadek mój kochany -nie znacie go? To błąd”.

„Co przyciąga magnes?”
Zabawy badawcze to to, co lubimy najbardziej. Sami mogliśmy się przekonać, jakie
przedmioty przyciąga magnes i wyciągnąć z tego doświadczenia wnioski. Potrafimy
wymienić właściwości magnesu oraz określić jak on się zachowuje w stosunku do różnych
przedmiotów.

