
Plan miesięczny -Styczeń 2023

Obejmuje kształtowanie umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i

kulturalnych, rozwój mowy, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, sprawności fizycznej, manualnej,

dbałość o bezpieczeństwo, wychowanie przez sztukę, edukacja matematyczna i przyrodnicza, wychowanie

moralne, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

ADAPTACJA

● doskonalenie przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu i w ogrodzie

● respektowanie zasad/ zadań organizacyjno-porządkowych obowiązujących w grupie

● przestrzeganie umów społecznych regulujących relacje między dziećmi i dorosłymi

INTEGRACJA dzieci w grupie przedszkolnej

● zabawy wzmacniające poczucie przynależności dzieci do grupy

● zabawy/zadania służące integracji wszystkich członków grupy

● codzienne powitanie w kole, zaznaczanie się na liście obecności;

● celebrowanie urodzin dzieci

ROZWÓJ SPOŁECZNY

● zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy spontanicznej, także z udziałem nauczyciela;

● zorganizowane zabawy/zajęcia umożliwiające nawiązanie dzieciom kontaktu

● uczenie wyrażania swoich potrzeb i emocji w sposób akceptowany społecznie;

● tworzenie przyjaznej atmosfery, używanie zwrotów grzecznościowych

● celebrowanie urodzin

● Kraina emocji - Uczuciometr inspektora Krokodyla

SAMODZIELNOŚĆ
● doskonalenie przez dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych w

łazience, szatni, ogrodzie;

● samodzielne przygotowanie do posiłków, nakładanie porcji obiadu, odnoszenie naczyń po

posiłku do zmywalni

● wypełnianie obowiązków dyżurnych

● realizacja zadań z planu daltońskiego

EDUKACJA PATRIOTYCZNA

● Wprowadzanie dzieci w świat polskich tradycji świątecznych , Kolędnicy i święto Trzech Króli

ROZWÓJ POZNAWCZY

Cykl kalendarzowo-przyrodniczy

Wprowadzenie nazwy miesiąca –Styczeń



Gromadzenie informacji na temat:

● kalendarza: stary rok/nowy rok, cykliczność  pór roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy

● zima

● dzień Babci i Dziadka

● wprowadzenie do karnawału
● jasełka cienia

●

Edukacja matematyczna

● obdarzanie uwagą drugiej osoby w kontaktach werbalnych i pozawerbalnych

● ćwiczenia orientacji w przestrzeni –  kontynuacja

● dodawanie i odejmowanie

● wprowadzenie pisowni cyfr: 5, 6

Rozwój mowy i myślenia

● prowadzenie rozmów swobodnych i kierowanych

● opisywanie obrazka

● układanie prostych historyjek obrazkowych

● zagadki

● słuchanie bajek, opowieści, wierszyków o tematyce zimowej,

● nauka na pamięć krótkich piosenek:

○ Piosenka:

○ o Styczniu

○ “Kiedy Babcia była mała…”

○ “Biały walczyk”

Przygotowanie do czytania i pisania

● doskonalenie sprawności ruchowej podczas zabaw i zajęć zorganizowanych: ćwiczenia

spostrzegawczości, koordynacja wzrokowo-ruchowa, ćwiczenia rąk, aktywność plastyczna,

obrysowywanie konturów, kreślenie linii i kształtów podczas aktywności plastycznej metodą
edukacji przez ruch)

● wprowadzenie pisowni liter: W, F

● czytanie sylabami

Zmysły i otoczenie

● indywidualne zabawy montessoriańskie zajęcia ciszy / koncentracji uwagi

● zajęcia słuchowe z logopedą
● zajęcia na bazie programu Aktywne słuchanie muzyki poważnej wg Batii Strauss- Country

dance- J. F. Haendel, Pizzicato, Taniec węgierski, zabawa ruchowa przy muzyce



● wielozmysłowe doświadczanie świata za pomocą zmysłu smaku, zapachu, dotyku, wzroku

węchu i słuchu - lepienie z masy solnej, zabawy piaskiem kinetycznym, zabawy wodą

Zabawy  z językiem angielskim

● stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem (poznawanie słów i zwrotów przy

czynnościach życia codziennego, porannej gimnastyki, grach i zabawach)

● Słownictwo związane ze świętem

● https://www.youtube.com/watch?v=VwsmYxJIXhY

● https://youtube.com/watch?v=JiSwLNcy_oo&feature=share

Sprawność manualna

● zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, układanki, puzzle, zabawa masą solną, piaskiem,

wodą, ciastoliną
● aktywność plastyczna wykorzystująca różnorodność technik i materiałów

Gimnastyka zabawy ogólnorozwojowe, kształtujące prawidłową postawę z elementami ruchu

rozwijającego W. Sherborne

Rytmika -zabawy umuzykalniające, nauka piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych.

Zajęcia dodatkowe : zabawy ruchowe (z wykorzystaniem muzyki); tańce z chusteczkami

Literatura:

“12 miesięcy z Świętym Mikołajem”,

“Świat według dziadka” - Z. Stanecka

“Dziadek” - B. Supeł

“Babcia na Jabłoni” M. Lobe

“Nils Paluszek i inne opowiadania” A. Lindgren

Piosenka na święto Babci dziadka

Babcia i dziadek tańczą walczyka

https://www.youtube.com/watch?v=VwsmYxJIXhY
https://youtube.com/watch?v=JiSwLNcy_oo&feature=share&fbclid=IwAR3JyiwmTuMtTO_YpXhqGjjgOFtGr3zbElcWwMqGHYhuXHi0XbWs0l87xOc

