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Rok szkolny 2017/2018
STYCZEŃ
Socjalizacja: Proszę, a nie zabieram.
Praca: W sali mówię, a nie krzyczę.
Autonomia: Przy myciu rąk podwijam rękawy.

EDUKACJA
EMOCJONALNA

złość

ŚCIEŻKA
EDUKACYJNA

„Dawno, dawno temu... ”/Czas
Tradycje ludowe
1.Stroje regionalne.
2. Zwyczaje.
3. Legendy polskie.
Czas:
1. Zegary.
2. Rytmy.

„Zima”
1. Zabawy na śniegu.
2. Sporty zimowe.
3. Zwierzęta w zimie.

„No, a gdyby Was nie było...”
Dzień Babci i Dziadka.
1.Moja Babcia i mój Dziadek.
2.Wspólne kolędowanie z Babcią i
Dziadkiem – występ przedszkolaków.
GLOBALNE
ROZPOZNAWANIE
WYRAZÓW

CZYTANIA
- przedmioty z łazienki
- ruch drogowy
OBRAZKOWE
- ryby morskie
- obrazy Rafaela

EDUKACJA
POLONISTYCZNA

EDUKACJA
MATEMATYCZNA

MATEMATYCZNE
- kropki (81-90)
(91-100)
- liczby (11-20)
1.Kreślenie wzorów grafomotorycznych na tablicy.
2.Zapoznanie się z sylabami – paradygmat z głoską P
(wg J. Cieszyńskiej). Zabawy i gry utrwalające poznane sylaby.
3.Słuchanie opowiadań.
1.Cyfra 5 w aspekcie kardynalnym, ćwiczenia w celu utrwalenia cyfry.
2.Kolor biały. Dzień koloru

3.Figura geometryczna-trójkąt.
4. Pojęcie długości – mierzenie długości różnych przedmiotów za pomocą
sznurka, linijki, stóp itp. Pojęcia – dłuższy i krótszy.
EDUKACJA
LITERACKA

Seria „Franklin”, wyd. „Debit”

Jedzie Zima
„Dzieje Białego Kwiatka” Św. Teresa
Jedzie pani Zima
od Dzieciątka Jezus, oprac. Ewa
Skarżyńska, wyd. Karmelitów Bosych. na koniku białym,
spotkały ją dzieci,
Słuchowisko:
pięknie powitały:
„Baśnie braci Grimm”
- Droga pani Zimo,
„Lulaki. Pan Czekoladka i
sypnij dużo śniegu,
przedszkole”
żeby nam saneczki
Tańczy bałwan
nie ustały w biegu.
Tańczy bałwan grubasek
w swym śniegowym kaftanie.
Gra zimowa muzyka
dzwonią dzwonki u sanek.
Zając, borsuk i wrona
usłyszeli to granie.
Zaprosili sarenkę
niech zatańczy z bałwanem.
Tańczy bałwan z sarenką,
zając kic, kic za nimi.
Wrona ogon zgubiła,
borsuk kroki pomylił.

EDUKACJA
ARTYSTYCZNA

1.Lepienie z plasteliny
2.Origami płaskie.
3.Kalkowanie rysunków, obrysowywanie przedmiotów.
4.Kreślenie po śladzie.

Zima, zima, zima
Zima, zima, zima,
Pada, pada śnieg.
Jadę, jadę w świat sankami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!
II.
Jaka pyszna sanna,
Parska raźno koń,
Śnieg rozbija kopytami.
Sanki dzwonią dzwoneczkami:
Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!
III.
Zasypane pola,
Śniegu cały świat.
Biała droga hen przed nami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami:

Mały samochodzik
1. Mam mały samochodzik,
malutki , niewielki.
Ma małą kierownicę,
co kręci się, kręci.
Ma małe koła,
Które wiozą mnie przez świat.
Ma także mały klakson, który trąbi tak:
Pi pi pi… pi pi pi..
2. Mam średni samochodzik,
średni, średniuteńki.
Ma średnie kierownicę,
co kręci się, kręci.
Ma średnie koła,
Które wiozą mnie przez świat.
Ma także średni klakson, który trąbi tak:
Pi pi pi… pi pi pi..

Gry i zabawy muzyczno-ruchowe np.
„Mało nas, mało nas do pieczenia
chleba”

Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!·
Dzyń, dzyń, dzyń!

PRZYSŁOWIE

„Kłamstwo ma krótkie nogi”
„Strach ma wielkie oczy”

WERSET BIBLIJNY
„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.” (Flp 4,13)
MUZYKA KLASYCZNA "Rondo z koncertu na obój C-dur" Mozart
“Moment musical f-moll” Schubert

GIMNASTYKA DLA
JĘZYKA

Wyszła kura na podwórze

Raz i dwa

Wyszła kura na podwórze,
spodobało się tam kurze.

Raz i dwa, raz i dwa,
pewna pani miała psa,
trzy i cztery, trzy i cztery,
pies ten dziwne miał maniery.

Na podwórzu dużo kurzu,
piórko,trawka i sadzawka...
Kamyk, kwiatek i dżdżownica
- jaka piękna okolica...
Drapu drap jedną z łap,
jest robaczek to go cap!
Drapu drapu łapką w kurzu,
jak tu pięknie na podwórzu!

Pięć i sześć, pięć i sześć,
wcale lodów nie chciał jeść.
Siedem, osiem, siedem, osiem,
wciąż o kości tylko prosił.
Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,
kto z was kości mu przyniesie?
Może ja, a może Ty.
Licz od nowa: raz, dwa, trzy.

-małe roboty wołają swoje mamy – wypowiadanie powoli, przedłużają, słowa –
mmma-mmma, mmma-mmma...
-robot woła swojego tatę: ta-ta, ta-ta, ta-ta.... (szybkie wypowiadanie sylab)
-udawanie parskających źrebaków (wibracyjne ruchy warg), a potem
naśladowanie odgłosu ich biegania (kląskanie)
-jedzenie na obiad zupy, która jest za gorąca, dlatego trzeba ją ostudzić –
dmuchanie leciutko, jak najdłużej, na ręce, które udają miseczki.
ZAGADKI

1. Ptakom krzywda się nie stanie,
gdy pod daszek w środku zimy
ziarna sypniesz na śniadanie, a
sikorkom dasz słoniny. Mówiąc
szczerze, domek taki pokochają
wszystkie ptaki. (karmnik)

3. Jest na niebie, jest gorące
W lato mocno świeci … (słońce)
4. Pyszny, słodki, wyborowy
Może być urodzinowy.
Płoną wtedy na nim świeczki
No, i koniec zagadeczki. (tort)

2. Najpierw się z góry na nartach
sunie, potem jak pocisk w
powietrzu frunie, wreszcie na
zgiętych nogach ląduje, zaś wokół
skoczni tłum wiwatuje (skoki
narciarskie)
PSYCHOMOTORYKA

1.”Koci grzbiet” połączony z odpowiednim oddychaniem (przy wygięciu
pleców wdech, przy opuszczeniu wydech).
2.Podciąganie się rękoma na ławeczce w pozycji leżącej.
3.Chodzenie po równoważni
4.Stanie na jednej nodze.
5.Chodzenie z woreczkiem na głowie.

MODLITWA

Poranna:
Mój ukochany Boże,
wiem, że Ty wszystko możesz.
Z serca proszę Cię całego,
mniej w opiece mnie małego,
naucz mnie żyć tak jak trzeba,
I zaprowadź mnie do nieba.
Przed posiłkiem:
Przyjdź Panie Jezu, Gościom nam bądź, pobłogosław te dary i z nami siądź.
Po posiłku:
Panie Jezu przyjmij dzięki za te dary z Twojej ręki.
Za wspólnotę stołu, chleba, zaprowadź nas wszystkich do nieba.

J. ANGIELSKI

Zakończenie dnia:
Dziękuje Ci Panie Boże za ten dzień cały.
Proszę, aby aniołki zawsze nade mną czuwały.
A gdy jutro rano zacznę nowy dzień,
Proszę Cie bym z Twą pomocą był grzeczny i zdrowy.
CZĘŚCI CIAŁA: head, shoulder, hand, foot/feet, eyes, ears
It’s cold/it’s hot
Zabawa hot/cold (ciepło/zimno)
Cold ears/nose/feet/hands – rub, rub, rub! - pocieramy zimne
uszka/noski/stopy/rączki
Put on your shoes/jacket/scarf/hat
OWOCE: apple, pear, banana
ZABAWKI: ball, doll, teddy, car
RODZINA: grandma, grandpa

