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STYCZEŃ
NAWYKI

MĘSTWO
Hasła tygodniowe:
I tydzień: Mężnie przezwyciężam trudności.
II tydzień: Podejmuję trudne dla mnie zadania.
III tydzień: Próbuje wszystkiego, co zostanie mi podane.
IV tydzień: Kulturalnie rozmawiam o problemach.
Nawyk pobożności: Cieszę się z narodzenia Pana Jezusa – śpiewam kolędy.

ŚCIEŻKA
EDUKACYJNA

Zima
1. Zima w przyrodzie
2. zabawy zimowe
Dawno, dawno temu
1. Nowożytność.
Dzień Babci i Dziadka
1 Dziadkowie.

GLOBALNE
ROZPOZNAWANIE
WYRAZÓW

CZYTANIA
- wyrazy z „u” i „ó”.
OBRAZKOWE
- obrazy polskich malarzy.
MATEMATYCZNE
- dodawanie 7+...=… .

EDUKACJA
POLONISTYCZNA

a.)Przygotowanie do nauki pisania:
Grafomotoryka.
b.)Przygotowanie do nauki czytania:
1. Powtórzenie paradygmatów z głoską K i G. Łączenie sylab. Tworzenie
szeregów i sekwencji.
2. Wymyślanie wyrazów rozpoczynających się na daną sylabę, literę.
3. Wyróżnianie literek w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie.

EDUKACJA
MATEMATYCZNA

1. Rytmy.
2. Liczenie od 1 do 25 na konkretach.
3. Mierzenie płynów.
4. Orientacja na kartce papieru.

EDUKACJA
LITERACKA

Książka:
E. Knight - Lassie, wróć!
Wiersze:
Dziadkowe bajki
Dla babci
„Dla babci i dziadka” M. Pyżanowska
Opowiadania:
„W ramionach Pasterza” (nr 43), „By miłość zwyciężała” B.Siedlarz

EDUKACJA

1. Malowanie jednocześnie obydwiema rękami na dużym arkuszu papieru

ARTYSTYCZNA

przypiętym do tablicy lub podłogi.
2. malowanie pędzlem linii prostych, splątanych nici, kłębuszków.
3. Lepienie z plasteliny.
4. Sznurowanie.
Zabawy paluszkowe:
(dotykamy kolejno paluszków dziecka
zaczynając od kciuka)
Ten pierwszy to dziadziuś
A obok - babunia
Ten w środku- to tatuś
A przy nim - mamunia
A to jest dziecinka mała
A to moja rączka cała!

PIOSENKI

„Gdy śliczna Panna”
„Ofiaruję Tobie Panie mój”
Ofiaruje Tobie, Panie mój,
Całe życie me,
Cały jestem Twój,
Aż po wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest.

„BABCIA OD BAJEK, DZIADEK OD
ZAGADEK”
Moja Babci i mój Dziadek
To wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie
ref. Bo na świecie nie znajdziecie
Takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada
Moja Babcia i mój dziadek
Poprosimy naszą Babcię
Babciu z tajemniczą miną
Opowiadaj swoją bajkę
A za każdym razem inną
Posadzimy teraz Dziadka
Na fotelu wiklinowym
Dziadku, powiedz nam zagadkę
Całkiem nową, prosto z głowy

PRZYSŁOWIE
ZWIĄZEK
FRAZEOLOGICZNY

Przysłowie
„Dla chcącego, nic trudnego”

Związki frazeologiczne (Związki frazeologiczne, które swoje źródło mają w
Biblii, określa się mianem biblizmów):
Dom zbudowany na skale- Na Skale, czyli na Chrystusie.
[1Kor 3:11] "Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego,
który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus."
WERSET BIBLIJNY

Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. /Rz 14,12/
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego
wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym./Łk. 21,36/

MUZYKA KLASYCZNA Vivaldi „Cztery pory roku” „Zima”
F. Liszt „La Campanella”
GIMNASTYKA DLA

“Idzie Tola...”

JĘZYKA

Idzie Tola do przedszkola pod osłoną parasola. Deszczyk: kap! kap! kap!
Spotkała ją Hania w polu: “Pod parasol weź mnie Tolu”. Deszczyk: kap! kap!
kap! Jasio też się deszczu boi: “Chodź pójdziemy wszyscy troje”. Deszczyk:
kap! kap! kap! Przyszli wreszcie do przedszkola, kapie woda z parasola.
Deszczyk: kap! kap! kap! M. Terlikowska
„Gąseczki”
Nad rzeczkę wartką drepce gąska z dziatwą. Żółte nóżki ma. Gęgu- gęgu- ga.
Woda jest nagrzana, więc lekcję pływania matka gąskom da. Gęgu- gęgu - ga.
Płyną gąski rzeczką ze swoją mateczką. Las nad rzeką gra: Gęgu- gęgu- ga. L.
Krzemieniecka
Ćwiczenia:
-masaż warg zębami (górnymi dolnej wargi i odwrotnie),
-dmuchanie na płomień świecy, na watkę lub piłkę pingpongową,
-układanie ust jak przy wymowie samogłosek ustnych, z wyraźną, przesadną
artykulacją warg, np. w kolejności: a-i-o-u-y-e, u-a-i-o-e-y, o-a-y-i-u, e-y-i-o-au, u-i-y-a-o,
-głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie i odwrotnie,
-wymawianie połączeń głosek tylnojęzykowych zwartych z samogłoskami, np.
ga, go, ge, gu, gy, gi, gą, gę, ka, ko, ke, ky, ki, ku, ak, ok, ek, ik, yk, uk… .

ZAGADKI

Jak razem się nazywa:
babcia i prababcia siwa,
dziadek szpakowaty i dzieci
– obok mamy i taty? (Rodzina)
Dla was wnucząt,
Ona zawsze dobre serce ma i czas.
Czułym okiem na was patrzy,
Całe mnóstwo bajek zna. (Babcia)
Problem to jest bardzo łatwy,
Kim jest dla was tata, waszego taty?
(Dziadek)

Łatwą tu zagadkę mamy:
kim jest dla was mama mamy? (Babcia)
Na pewno dla każdego łatwa to zagadka.
Bez kogo być nie może babci ani dziadka?
(Wnuczki)

Nie każdy jest siwy,
nie każdy wąsaty,
lecz każdy jest tatą
mamy albo taty. (Dziadek)

PSYCHOMOTORYKA

1. Chodzenie po ławeczce bokiem, przodem i tyłem.
2. Turlanie piłki do siebie nawzajem, podawanie piłki górą i dołem w rzędzie.
3. Raczkowanie przodem i tyłem.
4. Chodzenie z woreczkiem na głowie po wyznaczonej linii.
5. Wymachy rąk.
6. Przekładanie szarfy
z dołu i z góry.
7. Rzucanie do celu.

MODLITWA

Poranna:
Za noc, co minęła, za dary z Twej ręki chcę Ci już od rana złożyć, Boże, dzięki.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, chcę dziś dobrze czynić i unikać złego.
Amen.
Przed posiłkiem:
Boże dzięki Ci składamy, za to co spożywać mamy. Ty nas żywić nie
przestajesz, pobłogosław co nam dajesz. Amen.
Po posiłku:
Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci, chwalimy Ciebie! Boże Ojcze
przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.

Na zakończenie dnia:
Do Anioła Stróża:
Wiem, że tu jesteś... Ale tak cicho, jakby Cię wcale tu nie było. Lecz ja wciąż
czuję: w domu, w lesie, w mieście, jakby koło mnie serce czyjeś biło. Czuję także wpatrzone we mnie Twoje oczy, uważnie i troskliwie, nawet w środku nocy.
Dobrze, że tu jesteś w dni zwykłe i w niedziele, ukryty w powietrzu mój dobry
Aniele!
JĘZYK ANGIELSKI

FEELINGS: hungry, thirsty, angry, surprised, excited, sleepy, angry, tired,
sick
RODZINA: grandma, grandpa
JEDZENIE: fish, chicken, ice-cream, spaghetti, soup, string beans, roast
beef
ZABAWKI: blocks, robot, balloon, kite, phone, ball, doll, teddy bear,
car, scooter, plane, train, boat, bike
Zabawa hot/cold – ciepło/zimno
WYRAŻENIA:
Today is Monday/Tuesday/Wednesday ...
Eat it up.
It’s hot/cold!
Clean up.
I love you.
Piosenki:
Today is Monday; Clean up; Grandma, grandpa; The Pinocchio

Wiersze:
„Dziadkowe bajki”
Gdy za oknem zimno,
Gdy śnieg biały pada,
Dziadek siada przy kominku
Bajki opowiada
„O dzielnym szewczyku”
„Jasiu i Małgosi”
Opowiada dziadek bajki
Kiedy wnuczka prosi
„Dla babci”
Zimowe słoneczko wesoło patrzy
I ciepły uśmiech posyła babci
I ja też babciu mam dziś dla Ciebie
Uśmiech jak słonko jasne na niebie.
„Dla babci i dziadka” M. Pyżanowska
Kto naklei plaster,
gdy nie patrzy mama?
Kto zręcznie zaszyje dziurę na kolanach?Kiedy tata w pracy –

Kto na ryby zabierze? Kto cierpliwie nauczy
Jazdy na rowerze?Kto opowie bajki,
Których nikt nie pamięta? I do snu utuli zmęczone wnuczęta? Tylko Babcia i Dziadek!
– I za to w tej chwili na olbrzymiego całusa
Od nas zasłużyli!

Piosenki:
„Ofiaruję Tobie Panie mój”
Ofiaruje Tobie, Panie mój,
Całe życie me,
Cały jestem Twój,
Aż po wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz
Tyś miłością mą jedyną jest.
Fasolki „Mydło lubi zabawę”
Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą
Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą
Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę
A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane.
Ref.:
Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję
Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące
Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca
Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca
Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy
I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy.

