
 

Witamy w Nowym 2017 roku!  

Z tej okazji wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom życzymy dużo optymizmu, wiary  

w siebie, spełnienia marzeń oraz uśmiechu i pogody ducha. 

 

 

 

 

2.01.2017 Postanowienia Noworoczne 

W tym dniu, zastanowimy się co chcielibyśmy osiągnąć i nauczyć się w 2017 roku. Każdy 

przedszkolak przedstawi swoje noworoczne postanowienie na ilustracji. Następnie, nasze prace 

trafią do „archiwum”. Otworzymy je dopiero za rok, sprawiając, czy udało nam się osiągnąć 

zamierzony cel. Wszystkim naszym podopiecznym kibicujemy, życząc powodzenia    

i wytrwałości. 

5.01.2017 Trzej Królowie 

Święto Trzech Króli przypada 6 stycznia. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, dlatego już w czwartek 5 stycznia zapoznamy się z postaciami Trzech Króli, 

ich historią i symboliką darów składanych Dzieciątku Jezus. Być może uda nam się odtworzyć 

tę dawną historię  w krótkim przedszkolnym przedstawieniu.  

 

3/4. 01.2017 My się zimy nie boimy... 
 

Porozmawiamy z panią psycholog o zimie i bezpieczeństwie podczas zimy. Będziemy oglądać 

obrazki związane z zimą i nazywać je. Co należy do Pani Zimy? - odszukiwanie obrazków. 

"List od Pani Zimy"- ćwiczenia koncentracji uwagi. Nasze zajęcia połączone będą z zabawami 

muzyczno-ruchowymi oraz elementami metody p. M. Bogdanowicz. Zimowe drzewa – 

zabawy kreatywne z wykorzystaniem wiórek kokosowych oraz kleju. 
 



 

13.01.2017 Dzień Babci i Dziadka 

Ze względu na zbliżające się ferie zimowe i czas wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, już w piątek 13 stycznia będziemy obchodzić Dzień Babci i Dziadka. W tym 

dniu weźmiemy udział w przedstawieniu jasełkowym oraz przedstawimy krótki program 

artystyczny. Złożymy naszym babciom i dziadkom serdeczne życzenia i zaprosimy ich na 

przygotowany przez nas poczęstunek. 

 

 

 

                    

 

 

10/11. 01. 2017 Zimowy świat... 

 

Dzisiejsze zajęcia będą związane z kolorem białym. Dowiemy się od pani psycholog, co 

związane jest z kolorem białym. Nasze zabawy przeniosą nas w świat koloru białego  

(białe chusty, białe woreczki z grochem, białe wstążki i inne). Zimowy świat – praca zbiorowa  

z wykorzystaniem materiałów plastycznych w kolorze białym. 
 

 

 31.01.2017  Radosny przedszkolak… 
 

Dzisiaj porozmawiamy z panią psycholog o radości i tym co nas cieszy. Wykonamy wspólne 

drzewo radości. Zabawy muzyczno-ruchowe w parach oraz w grupie. Ścieżka radości - zabawy 

z uśmiechami. "Uśmiech dobry na wszystko.."-technika collage. 
 


