
PLAN PRACY GRUPY ŻÓŁTEJ 

STYCZEŃ  2021 
 

Data Wydarzenie Informacje  

4-8 Ferie zimowe 

Temat  kompleksowy : 

„Nasze zmysły” 

 

Wartości: bezpieczeństwo, 

kreatywność 

- dba o narządy zmysłów, 

- wie, że za pomocą skóry i dłoni można dotknąć i poczuć różne 

rzeczy, 

- rozpoznaje po dotyku i nazywa różnorodne przedmioty i 

tworzywa, 

- określa poprzez dotyk cechy przedmiotów, 

- określa dźwięki dochodzące z otoczenia 

- określa smak potraw 

-określa zapach substancji, potraw 

- opisuje swoje wrażenia dotykowe, 

- wie, czego nie należy dotykać i dlaczego, 

- dostrzega problemy ludzi niewidomych, 

- rozwija zmysł wzroku 

- potrafi współpracować w zespole 

6 Święto Trzech Króli  

11-15  Temat kompleksowy: 

„Nasze uczucia” 

 

Wartości: uczucia, 

odpowiedzialność 

- umie mówić o uczuciach 

- wie, jak rozpoznawać i nazywać uczucia 

- odczuwa wpływ muzyki na nastrój 

-wie, że należy reagować, gdy komuś dzieje się krzywda 

-rozumie uczucie smutku 

-wie, jak radzić sobie z uczuciem smutku 

- rozpoznaje i nazywa postawu dobre i złe, potrafi uzasadnić swoje 

zdanie 

-wie, że określenie „zły” w odniesieniu do człowieka określa jego 

nastrój albo postępowanie 

18-22 Temat kompleksowy: 

„Babcia i dziadek” 

 

Wartości: rodzina 

-rozpoznaje i nazywa literę b- małą i wielką, drukowaną i pisaną 

- czyta wyrazy z poznanymi literami 

- wypowiada się na temat opowiadania 

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych 

- śpiewa piosenkę 

- wykonuje upominek dla babci i dziadka 

- zapoznaje się z zapisem cyfrowym liczby 7 

-liczy w zakresie siedmiu 

-reaguje odpowiednim ruchem na polecenia nauczyciela 

- recytuje wiersze, śpiewa piosenki, tańczy 

25-29 Temat kompleksowy: 

„Pamiętajmy o zwierzętach” 

 

Wartości: przyroda 

−−rozpoznaje i nazywa literę n– małą i wielką, drukowaną i  

pisaną 

−−czyta wyrazy z poznanymi literami 

- zapoznaje się z ptakami przylatującymi do Polski na zimę 

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach wielorozwojowych 

- porusza się rytmicznie przy piosence 

- wykonuje pracę techniką kolażu 

- określa, dlaczego dane elementy należą do jednego i do drugiego 

zbioru 

- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych 

- wypowiada się na temat zwierząt w zimie 

- rysuje tuszem ślady ptaków 

Cały 

miesiąc 

Realizacja działań projektowych „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

 

 Realizacja działań związanych z projektem międzynarodowym „Emocja” 
 

 


