Plany pracy na styczeń 2020
Data

Rodzaj spotkania, zajęcia, uroczystości

Temat

Grupa

Spotkania integracyjne
12 stycznia 2020
Niedziela godz.
16.00
3 stycznia
Godz. 13.15
Godz. 13.45

Msza św. dla dzieci z Pijarskiego Przedszkola i parafii

6 stycznia

Święto Trzech Króli

Orszak Trzech Króli

18 stycznia
Godz. 10.00 –
12.00
w szkolnej sali
gimnastycznej ul.
Gwintowa 3

Bal karnawałowy- dla Dzieci i Rodziców.

Wszystkie Dzieci i
Rodzice

22 stycznia 2020
23 stycznia 2020

W każdy
poniedziałek i
środę miesiąca
Raz w tygodniu
każda grupa
21 stycznia

28 stycznia 2020
Godz.11.00

31 stycznia 2020
9.30-13.45

1 x w miesiącu
I w każdy piątek
miesiąca
Każdego dnia

Raz w tygodniu
każda grupa

Koncert edukacyjny Koncert edukacyjny ”Karnawałowa grupa”-instrument-batucada. Instrumenty z całego
świata i dwóch pogodnych muzyków czekają na Dzieci w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Teatr PUCH PUCH tworzą Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski. Od lat bawią siebie i innych muzyką występowali w Varsovii Mancie, w zespole Des Orient nagrywają muzykę do filmów, np. "Przedwiośnia" i "Złota
Dezerterów".

Wszystkie Dzieci z
Rodzicami i
pracownicy
Wszystkie dzieci 2
tury

Drodzy Rodzice!
18 stycznia w sobotę o godz. 10.00 odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY dla naszych Dzieci i Rodziców. Zabawę
poprowadzi zespół Puenta
Abyście Państwo mogli z Dziećmi przeżyć te radosne chwile bal organizujemy w sobotę w szkolnej sali
gimnastycznej, ul. Gwintowa 3. Prosimy Państwa o przygotowanie kolorowych strojów karnawałowych dla Dzieci
i Siebie, zadbajmy Wszyscy o to, aby Dzieci przeżyły wyjątkowy dzień!
Prosimy Państwa o przygotowanie poczęstunku dla Dzieci (soki, owoce i inne smakołyki, które lubią Dzieci!)
Dzień Babci i Dziadka
22 stycznia Dzieci z grup: Kangury, Wiewiórki, Flamingi, Świat Kosmosu 10.00-12.00
23 stycznia Dzieci z grupy Pancerniki, Pandy Pingwiny i Rozgwiazdy od 15.00-17.00
Dokładne godziny przyjęć w poszczególnych grupach zostaną podane przez nauczycieli.
Dzieci podejmą Dziadków szarlotką, którą Same upieką 
Zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej, oferty edukacyjnej i klubów
Rozważania i opowieści biblijne oraz religia

Wszystkie Dzieci i
Dziadkowie

Wszystkie grupy

„Katecheza dobrego Pasterza”- przygotowanie Dzieci do rozumienia Ewangelii poprzez słuchanie Słowa Bożego z
wykorzystaniem literatury „Kredkami do Nieba”, interpretację piosenek religijnych w tańcu.
Wspólne gotowanie:
Kucharze i dzieci pieką szarlotkę dla babć i dziadków

każda grupa piecze
swoją szarlotkę

Klub Mały Europejczyk zwiedza świat
Wielkie kontynenty Afryka
Nigeria – jedno z najludniejszych państw Afryki
- wskazanie Nigerii na mapie świata
- wykonanie i zaprezentowanie flagi Nigerii
- Abudża -zapoznanie ze stolicą Nigerii
- Park narodowy „Yankari”- co warto wiedzieć
- Maniok, jams i taro – główne uprawy Nigeryjczyków
- Zapoznanie ze sposobem życia ludzi w Nigerii
-degustacja charakterystycznych potraw z Nigerii
Klub Mały Odkrywca
W ramach realizacji tematów programu Mały Odkrywca, kontynuujemy cykl spotkań Świat przyrody, w
których niezwykły przyrodnik, pasjonat, znawca fauny i flory Pan Roman Persona poprowadzi zajęcia pt. „
„Zwierzęta zimą z nami nie zginą”
Klub Małego Kucharza. Dzieci poznają smaki, potrawy, produkty pochodzące z różnych stron świata. W tym
miesiącu kuchnia: nigeryjska. Raz w miesiącu wspólnie z Panem Kucharzem Dzieci gotują posiłki
charakterystyczne dla kuchni różnych kontynentów które poznajemy i razem degustują.
W Karnawale Dzieci upieką również faworki!
Zabawy sportowe kształcące orientację w
Klub Małego Sportowca: gimnastyka
przestrzeni, koordynację ruchową, rozwijające
ogólnorozwojowa, 2 x w tygodniu gimnastyka
sprawność fizyczną.
korekcyjna , 1 x w tygodniu gimnastyka sportowa, gry i
zabawy sprawnościowe w ogrodzie przedszkolnym
Ogólne zajęcia sensoryczno-motoryczne
Dzieci uczestniczą w zajęciach sensorycznomotorycznych prowadzonych przez nauczycielkę
w sali gimnastycznej- program własny

Wszystkie grupy

Wszystkie Dzieci i
nauczyciele

Wszystkie grupy
Pan Kucharz
Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

W każdy
poniedziałek
miesiąca

Raz w miesiącu

Szachy – Królowa gier

To królewska gra rozwijająca umysł dziecka,
która uczy logicznego i przestrzennego
myślenia, koncentracji, cierpliwości, skupienia i
wyciszenia.

Warsztaty plastyczne – Mały Picasso – program własny
Styczeń – Nigeria
Grupa 3-latki
Malowanie farbami flagi.
Grupa 4-latki
Tworzenie flagi za pomocą kulek bibuły.
Grupa 5-latki i 6-latki
Kolorowanie herbu kredkami świecowymi.

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

1 x w tygodniu

„Psychorozwijanki” – jest to projekt oparty na treściach Kodeksu Pijarskiego Przedszkolaka i teorii Inteligencji
Wielorakich. Będziemy rozwijać kompetencje osobiste Dziecka w zakresie rozpoznawania własnych stanów
emocjonalnych oraz innych osób, jak również zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami
emocjonalnymi innych.

Wszystkie grupy

Raz w tygodniu
każda
grupa

Bajkoterapia: „Bajka jest dobra na wszystko…”
Realizacja bajkoterapii jako czasu na słuchanie i analizę literatury pokazującej trudne sytuacje i
sposoby radzenia sobie z nimi.
Tematy styczniowe:
Przepraszam, proszę, dziękuję - słowa wprowadzające magię w zwykły dzień
Dzielę się zabawkami - zalety dzielenia się zabawkami
Zadbam o Ciebie, a Ty o mnie - troszczymy się o siebie nawzajem
Co mnie cieszy, a co smuci?
Bon czy ton - Savoir vivre dla Dzieci – w ramach zajęć Dzieci poznają zagadnienia związane z kulturą osobistą i
dobrym wychowaniem.
„Przyjęcie dla Babć i Dziadków” – przypomnimy zasady witania się z gośćmi: kto skłania się pierwszy, kto i komu
podaje rękę, kto kogo i komu przedstawia znajomych, kolejność wchodzenia do pomieszczeń, podziękowania za
gościnę i wiele innych ważnych zachowań kulturalnej wnuczki i wnuczka.
Kodowanie i programowanie - Matematyka dla Smyka – to spotkania z matematyką i logiką prowadzone metodą
twórczego rozwiązywania problemów, które sprzyjają ugruntowaniu wrodzonej intuicji matematycznej i
liczbowej dzieci oraz zbudowaniu zainteresowania światem i prawidłowościami w nim występującymi.
„Odimienna metoda nauki czytania”” – zajęcia prowadzone metodą Ireny Majchrzak przygotowujące do nauki
pisania i czytania, już od najmłodszych lat

Wszystkie grupy

Matematyka dla Smyka- kodowanie i programowanie dla dzieci
to spotkania z matematyką i logiką prowadzone metodą twórczego rozwiązywania problemów, które
sprzyjają ugruntowaniu wrodzonej intuicji matematycznej i liczbowej dzieci oraz zbudowaniu
zainteresowania światem i prawidłowościami w nim występującymi.

Wszystkie grupy

Dwa razy w
miesiącu

Raz w tygodniu

Raz w tygodniu
każda grupa
1 x w tygodniu
wszystkie grupy

W każdą środę i
czwartek miesiąca

Raz w tygodniu
każda grupa
Raz w tygodniu
każda grupa

Zajęcia muzyczno-rytmiczno-taneczne
Zabawy rytmiczne ilustrowane muzyką i tańcem
Zajęcia dramowe; kształcące i wzbogacające własną
pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą Dziecka w
różnych formach aktywności
Zajęcia logopedyczne - Wierszyki łamiące języki
Dzieci zmierzą się z trudnym polskim językiem w wierszach
W. Chotomskiej i A. Frączek oraz Brykczyńskiego, M
Strzałkowskiej

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Wszystkie grupy

Wszystko wokół ma swój rytm:
„U Babci jest słodko, świat pachnie
szarlotką………..

Wszystkie grupy

„Dziecko w teatrze życia codziennego..”

Wszystkie grupy

Zabawy logopedyczne stymulujące rozwój
mowy dzieci poprzez harmonijne rozwijanie
innych funkcji psychicznych spostrzegawczości,
pamięci, wyobraźni, uwagi – program własny

Wszystkie grupy

Plany miesięczne uzupełniają:
1. Miesięczne plany pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej poszczególnych grup wiekowych
2. Miesięczne materiały pracy lektorów języka angielskiego i hiszpańskiego
3. Utwory muzyczne słowa wykonywane podczas zajęć rytmiczno- tanecznych
Materiały te znajdują się na tablicach informacyjnych przy salach dydaktycznych

Stefania Stysiak
Dyrektor ds. pedagogicznych

