
   

  Styczeń – grupa Biedronki 

 

 

 

1.Zajęcia dydaktyczne; 

,,Dzień Bałwana''- biały dzień (prosimy o ubranie 

dzieci na biało) w tym dniu grupę Biedronek 

odwiedzają pozostali żłobkowicze i wspólnie biorą 

udział w zabawach ; 

– ruchowej ,,Uratuj fokę'' z wykorzystaniem toru przeszkód. 

– logicznej,,Jak wygląda bałwanek''-naklejanie poszczególnych elementów na 

kartkę papieru. 

– manualnej,, Co jedzą bałwanki'' 

 

,,Dzień babci i dziadka'' - wdrażanie tradycję obchodzenia tego dnia.Kształtowanie 

przywiązania i okazywania szacunku dla najbliższych oraz wzmacnianie więzi 

emocjonalnych w rodzinie. 

Obdarowanie babci i dziadka wcześniej przygotowanymi prezentami. 

 

,,Karnawał'' – zapoznanie z tradycją związaną z karnawałem (przebrania,bale 

karnawałowe,maski, ) 

 

,,Bal karnawałowy '' - prosimy o przebranie dzieci w piękne stroje . W tym dniu 

wspólna zabawa przy rytmach muzyki odbywać się będzie na grupie Pszczółek. 

 

2.Zajęcia umuzykalniające oraz ruchowe; 

 

,,Tup tup po śniegu ''- nauka piosenki z improwizacją ruchową. 

,,Uratuj fokę''- zabawa sprawnościowa z wykorzystaniem toru przeszkód na końcu 

którego znajduje się foka maskotka. 

,,Baloniku nasz malutki'' – zabawa ruchowa w kole 

,,Pingwinek''- piosenka z improwizacją ruchową 

 

 

3.Zabawy  konstrukcyjno- manipulacyjne ; 

 ,,Co jedzą bałwanki''- zabawa ćwicząca motorykę małą oraz koncentrację.Karmimy 

bałwanka wykonanego z szablonu lodami z ciastoliny i kolorowej waty. 

-Piętrzenie budowli z klocków ze szczególnym uwzględnieniem wielkości mały –

duży oraz tworzenie piramidek przy pomocy opiekunki. 

 -Zachęcanie do manipulowania przedmiotami np. obracanie,oglądanie,rzucanie do 

celu oraz stukanie o podłogę. 

 

 



4.Zajęcia plastyczne; 

,,Szron ''- praca plastyczna z użyciem koszulek foliowych oraz białej farby. 

-,,Bałwanek''- tworzymy bałwanka z płatków kosmetycznych oraz dostępnych 

materiałów. 

-,,Malowanie na folii''- malowanie farbami za pomocą rączek na folii spożywczej. 

– Fajerwerki''- nanoszenie różnokolorowych farbek przy użyciu piłeczki z 

wypustkami na szablon papieru. 

-,,Zimowe drzewa '' przyklejanie kulek z waty na szablon drzewa. 

 

               ,,Tup ,tup po śniegu'' 

                                  

             Przyszła zima biała 

             śniegu nasypała 

             Zamroziła wodę   

          staw pokryła lodem 

             Ref; Tup tup pośniegu 

             Dzeń,dzeń na sankach 

             Skrzypu ,skrzyp na mrozie 

            lepimy bałwanka. 

            Kraczą głośno wrony 

            Marzną nam ogony 

           Mamy pusto w brzuszku 

           Dajcie nam okruszków 

          Ref.Tup, tup … 

          Ciepłe rękawiczki 

          i wełniany szalik 

         białej, mrożnej zimy 

          nie boję się wcale 

         Ref; Tup ,tup.... 

                                                                                        

 

 

 

 



           ,,Pingwinek'' 

           

               O jak przyjemnie i wesoło. 

               W pingwinka bawić się ,się,się 

               raz nóżka lewa ,raz nózka prawa 

               do przodu ,do tyłu – i raz ,dwa,trzy! 
 


