Harmonogram Form Wsparcia
Nr Projektu: RPDS.08.04.01-02-0004/19
Tytuł Projektu: Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów
Miejsce realizacji: Gminny Żłobek Sudeckie Skrzaty ul. Ząbkowicka 70, 58-200 Dzierżoniów
LP

Data/Termin

1

01.12.2020

Godziny (Od
…do…)
6.30 – 16.30

2

02.12.2020

6.30 – 16.30

3

03.12.2020

6.30 – 16.30

Rodzaj i tematyka form wsparcia
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, koordynacji
wzrokowo - ruchowej i precyzyjnego kontrolowania ruchów poprzez zabawy klockami typu waflowego,
zaznajomienie się z postacią Mikołaja i z jego atrybutami, poznajemy wierszyk o Mikołaju pt. „Szósty grudnia”
Haliny Szal, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i
porządkowych, zaznajomienie z piosenką animacyjną ,,Ubieramy choinkę”, wspólne ubieranie choinki - 01.12.2020
r., zabawy ruchowe przy muzyce dziecięcej, „Worek z zabawkami”-zabawa sensoryczna – m. waldorfska, słuchanie
polskich kolęd i zagranicznych piosenek świątecznych, Praca z książką „Mikołaj”, zajęcia relaksacyjne ,poznawanie
muzyki relaksacyjnej.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, koordynacji
wzrokowo - ruchowej i precyzyjnego kontrolowania ruchów poprzez zabawy klockami typu waflowego,
zaznajomienie się z postacią Mikołaja i z jego atrybutami, poznajemy wierszyk o Mikołaju pt. „Szósty grudnia”
Haliny Szal, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i
porządkowych, zaznajomienie z piosenką animacyjną ,,Ubieramy choinkę”, zabawy ruchowe przy muzyce dziecięcej,
„Worek z zabawkami”-zabawa sensoryczna – m. waldorfska, „Mój list do świętego Mikołaja” - Wyrażanie za pomocą
ekspresji plastycznej swoich marzeń, pragnień - 02.12.2020 r., słuchanie polskich kolęd i zagranicznych piosenek
świątecznych, Praca z książką „Mikołaj”, zajęcia relaksacyjne ,poznawanie muzyki relaksacyjnej.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, koordynacji
wzrokowo - ruchowej i precyzyjnego kontrolowania ruchów poprzez zabawy klockami typu waflowego,
zaznajomienie się z postacią Mikołaja i z jego atrybutami, poznajemy wierszyk o Mikołaju pt. „Szósty grudnia”
Haliny Szal, praca plastyczna pt. Mikołaj - 03.12.2020r., wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu,
kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i porządkowych, zaznajomienie z piosenką animacyjną
,,Ubieramy choinkę”, zabawy ruchowe przy muzyce dziecięcej, „Worek z zabawkami”-zabawa sensoryczna – m.

4

04.12.2020

6.30 – 16.30

5

07.12.2020

6.30 – 16.30

6

08.12.2020

6.30 – 16.30

7

09.12.2020

6.30 – 16.30

waldorfska, słuchanie polskich kolęd i zagranicznych piosenek świątecznych, Praca z książką „Mikołaj”, zajęcia
relaksacyjne ,poznawanie muzyki relaksacyjnej.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, koordynacji
wzrokowo - ruchowej i precyzyjnego kontrolowania ruchów poprzez zabawy klockami typu waflowego,
zaznajomienie się z postacią Mikołaja i z jego atrybutami, poznajemy wierszyk o Mikołaju pt. „Szósty grudnia”
Haliny Szal, spotkanie z Mikołajem – 04.12.2020r, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych i porządkowych, zaznajomienie z piosenką animacyjną ,,Ubieramy choinkę”,
zabawy ruchowe przy muzyce dziecięcej, „Worek z zabawkami”-zabawa sensoryczna – m. waldorfska, słuchanie
polskich kolęd i zagranicznych piosenek świątecznych, Praca z książką „Mikołaj”, zajęcia relaksacyjne ,poznawanie
muzyki relaksacyjnej.
Zabawy indywidualne z uwzględnieniem stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy każdego dziecka,
ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania przedmiotów, toczenie piłek w dowolnym kierunku –
ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, poznajemy piosenki, wierszyki i bajki o świętach Bożego Narodzenia,
spotkanie przy żłobkowym wigilijnym stole. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wyjście do ogrodu , ruch
na świeżym powietrzu, zabawy integrujące grupę, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i
porządkowych, utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”, zapoznanie z zawodami - „Cukiernik”, „Co wydaje taki
dźwięk”- kuchenna zabawa słuchowa, „Ozdoby na choinkę” prace plastyczno-techniczne rozwijające motorykę małą
- 07.12.2020 r., czytanie książeczek o tematyce zimowej, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne doskonalące
koordynację wzrokowo – ruchową, słuchanie polskich kolęd i zagranicznych piosenek świątecznych;
Zabawy indywidualne z uwzględnieniem stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy każdego dziecka,
ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania przedmiotów, toczenie piłek w dowolnym kierunku –
ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, poznajemy piosenki, wierszyki i bajki o świętach Bożego Narodzenia,
spotkanie przy żłobkowym wigilijnym stole. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wyjście do ogrodu , ruch
na świeżym powietrzu, zabawy integrujące grupę, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i
porządkowych, utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”, zapoznanie z zawodami - „Cukiernik”, „Pieczemy i zdobimy
pierniczki”-zajęcia sensoryczne m. waldorfska - 08.12.2020 r., „Co wydaje taki dźwięk”- kuchenna zabawa słuchowa,
czytanie książeczek o tematyce zimowej, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne doskonalące koordynację wzrokowo
– ruchową, słuchanie polskich kolęd i zagranicznych piosenek świątecznych;
Zabawy indywidualne z uwzględnieniem stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy każdego dziecka,
ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania przedmiotów, toczenie piłek w dowolnym kierunku –
ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, poznajemy piosenki, wierszyki i bajki o świętach Bożego Narodzenia,
spotkanie przy żłobkowym wigilijnym stole. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wyjście do ogrodu , ruch
na świeżym powietrzu, zabawy integrujące grupę, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i

8

10.12.2020

6.30 – 16.30

9

11.12.2020

6.30 – 16.30

10

14.12.2020

6.30 – 16.30

porządkowych, utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”, zapoznanie z zawodami - „Cukiernik”, „Co wydaje taki
dźwięk”- kuchenna zabawa słuchowa, czytanie książeczek o tematyce zimowej, zabawy konstrukcyjno manipulacyjne doskonalące koordynację wzrokowo – ruchową, słuchanie polskich kolęd i zagranicznych piosenek
świątecznych;
Zabawy indywidualne z uwzględnieniem stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy każdego dziecka,
ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania przedmiotów, toczenie piłek w dowolnym kierunku –
ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, poznajemy piosenki, wierszyki i bajki o świętach Bożego Narodzenia,
spotkanie przy żłobkowym wigilijnym stole. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, praca plastyczna „ Ozdoby
choinkowe” - 10.12.2020r., wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy integrujące grupę,
kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i porządkowych, utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”,
zapoznanie z zawodami - „Cukiernik”, „Co wydaje taki dźwięk”- kuchenna zabawa słuchowa, czytanie książeczek o
tematyce zimowej, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne doskonalące koordynację wzrokowo – ruchową,
słuchanie polskich kolęd i zagranicznych piosenek świątecznych;
Zabawy indywidualne z uwzględnieniem stanu emocjonalnego, aktywności i chęci do zabawy każdego dziecka,
ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania przedmiotów, toczenie piłek w dowolnym kierunku –
ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, „Dzień Guzika” – 11.12.2020r., poznajemy piosenki, wierszyki i bajki o
świętach Bożego Narodzenia, spotkanie przy żłobkowym wigilijnym stole. Kultywowanie tradycji
bożonarodzeniowych, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy integrujące grupę, kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych i porządkowych, utrwalanie piosenki „Ubieramy choinkę”, zapoznanie z
zawodami - „Cukiernik”, „Co wydaje taki dźwięk”- kuchenna zabawa słuchowa, czytanie książeczek o tematyce
zimowej, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne doskonalące koordynację wzrokowo – ruchową, słuchanie polskich
kolęd i zagranicznych piosenek świątecznych;
Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy, zachęcanie do dzielenia się zabawkami i
współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw - poprzez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się
zabawkami, układanie puzzli 2 elementowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas
doboru odpowiednich części układanki, zabawy muzyczno-ruchowe przy piosenkach dla najmłodszych, dzieci
naśladują gesty opiekunek oraz uczą się świadomego kontrolowania ciała: machanie rączkami, obroty, podskoki,
tupanie nóżkami, zabawy paluszkowe. „Idzie rak”, „Kominiarz” „Dwie ręce – dziesięć palców’’, „Dzień Małpy” –
14.11.2020r., poznajemy piosenki i wierszyki o świętach Bożego Narodzenia, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym
powietrzu, zabawy dowolne w sali-rozwijanie poczucia przynależności do grupy, kształtowanie codziennych
nawyków higienicznych i porządkowych, utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”, „Świąteczne porządki” Wysłuchanie fragmentu wiersza B. Formy, zabawy tematyczne rozwijające sprawność fizyczną, „Praczki” piosenka
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15.12.2020

6.30 – 16.30

12

16.12.2020

6.30 – 16.30

13

17.12.2020

6.30 – 16.30

muzyczno-ruchowa, „W fabryce bombek”- ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia
gimnastyczne kształtujące
świadomość przestrzenną, słuchanie polskich kolęd i zagranicznych piosenek świątecznych.
Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy, zachęcanie do dzielenia się zabawkami i
współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw - poprzez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się
zabawkami, układanie puzzli 2 elementowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas
doboru odpowiednich części układanki, zabawy muzyczno-ruchowe przy piosenkach dla najmłodszych, dzieci
naśladują gesty opiekunek oraz uczą się świadomego kontrolowania ciała: machanie rączkami, obroty, podskoki,
tupanie nóżkami, zabawy paluszkowe. „Idzie rak”, „Kominiarz” „Dwie ręce – dziesięć palców’’, poznajemy piosenki i
wierszyki o świętach Bożego Narodzenia, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w salirozwijanie poczucia przynależności do grupy, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i porządkowych,
utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”, „Świąteczne porządki” - Wysłuchanie fragmentu wiersza B. Formy, zabawy
tematyczne rozwijające sprawność fizyczną, „Praczki” piosenka muzyczno-ruchowa, „W fabryce bombek”ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia gimnastyczne kształtujące świadomość przestrzenną, słuchanie polskich kolęd i
zagranicznych piosenek świątecznych.
Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy, zachęcanie do dzielenia się zabawkami i
współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw - poprzez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się
zabawkami, układanie puzzli 2 elementowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas
doboru odpowiednich części układanki, zabawy muzyczno-ruchowe przy piosenkach dla najmłodszych, dzieci
naśladują gesty opiekunek oraz uczą się świadomego kontrolowania ciała: machanie rączkami, obroty, podskoki,
tupanie nóżkami, zabawy paluszkowe. „Idzie rak”, „Kominiarz” „Dwie ręce – dziesięć palców’’ poznajemy piosenki i
wierszyki o świętach Bożego Narodzenia, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w salirozwijanie poczucia przynależności do grupy, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i porządkowych,
utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”, „Świąteczne porządki” - Wysłuchanie fragmentu wiersza B. Formy, zabawy
tematyczne rozwijające sprawność fizyczną, „Praczki” piosenka muzyczno-ruchowa, „Padający śnieg” - Coś z niczego
czyli czarodziejski kuferek m. waldorfska - 16.12.2020 r., „W fabryce bombek”- ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia
gimnastyczne kształtujące świadomość przestrzenną, słuchanie polskich kolęd i zagranicznych piosenek
świątecznych.
Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy, zachęcanie do dzielenia się zabawkami i
współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw - poprzez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się
zabawkami, układanie puzzli 2 elementowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas
doboru odpowiednich części układanki, zabawy muzyczno-ruchowe przy piosenkach dla najmłodszych, dzieci
naśladują gesty opiekunek oraz uczą się świadomego kontrolowania ciała: machanie rączkami, obroty, podskoki,
tupanie nóżkami, zabawy paluszkowe. „Idzie rak”, „Kominiarz” „Dwie ręce – dziesięć palców’’, poznajemy piosenki i
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18.12.2020

6.30 – 16.30

15

21.12.2020

6.30 –
16.30

16

22.12.2020

6.30 – 16.30

wierszyki o świętach Bożego Narodzenia, praca plastyczna „Piernikowy ludek” – poznajemy części ciała –
17.12.2020r.- m. waldorfska, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w sali-rozwijanie
poczucia przynależności do grupy, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i porządkowych, utrwalanie
piosenki ,,Ubieramy choinkę”, „Świąteczne porządki” - Wysłuchanie fragmentu wiersza B. Formy, zabawy
tematyczne rozwijające sprawność fizyczną, „Praczki” piosenka muzyczno-ruchowa, „W fabryce bombek”ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia gimnastyczne kształtujące świadomość przestrzenną, słuchanie polskich kolęd i
zagranicznych piosenek świątecznych.
Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy, zachęcanie do dzielenia się zabawkami i
współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw - poprzez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się
zabawkami, układanie puzzli 2 elementowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas
doboru odpowiednich części układanki, zabawy muzyczno-ruchowe przy piosenkach dla najmłodszych, dzieci
naśladują gesty opiekunek oraz uczą się świadomego kontrolowania ciała: machanie rączkami, obroty, podskoki,
tupanie nóżkami, zabawy paluszkowe. „Idzie rak”, „Kominiarz” „Dwie ręce – dziesięć palców’’, poznajemy piosenki i
wierszyki o świętach Bożego Narodzenia, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w salirozwijanie poczucia przynależności do grupy, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i porządkowych,
utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”, „Świąteczne porządki” - Wysłuchanie fragmentu wiersza B. Formy, zabawy
tematyczne rozwijające sprawność fizyczną, „Praczki” piosenka muzyczno-ruchowa, „W fabryce bombek”ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia gimnastyczne kształtujące świadomość przestrzenną, słuchanie polskich kolęd i
zagranicznych piosenek świątecznych.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, Żłobkowy tor przeszkód” - zajęcia z zakresu rozwoju ruchowofizycznego i zdrowotnego, naśladowanie prostych ruchów ciała, np. kręcenie głową „tak” i „nie” oraz proste
czynności typu pożegnanie „pa, pa” (Opiekunka pokazuje i zachęca do powtarzania gestów), zabawy muzycznoruchowe przy piosenkach dla najmłodszych, „Dzień Ryby” – 21.12.2020r., poznajemy bajeczki, piosenki i wierszyki
o świętach Bożego Narodzenia, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy dowolne, kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych i porządkowych, utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”, „Świąteczne
tradycje”- poznawanie zwyczajów świątecznych i porządkowych, „Wigilijny stół” zabawa dydaktyczna, nauka
nakrywania do stołu, „Przybieżeli do Betlejem”- nauka układu choreograficznego do kolędy, „Dla kogo to nakrycie?”
- wysłuchanie wiersza W. Szwajkowskiego, poznanie znaczenia życzeń, zajęcia relaksacyjne, słuchanie polskich kolęd
i zagranicznych piosenek świątecznych.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, Żłobkowy tor przeszkód” - zajęcia z zakresu rozwoju ruchowofizycznego i zdrowotnego, naśladowanie prostych ruchów ciała, np. kręcenie głową „tak” i „nie” oraz proste
czynności typu pożegnanie „pa, pa” (Opiekunka pokazuje i zachęca do powtarzania gestów), zabawy muzycznoruchowe przy piosenkach dla najmłodszych, poznajemy bajeczki, piosenki i wierszyki o świętach Bożego Narodzenia,
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23.12.2020

6.30 – 16.30

18

28.12.2020

6.30 – 16.30

19

29.12.2020

6.30 – 16.30

praca plastyczna „Choinka” – poznajemy kształty: trójkąt, koło, gwiazdka, prostokąt – 22.12.2020r. – m. waldorfska,
wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy dowolne, kształtowanie codziennych nawyków
higienicznych i porządkowych, utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”, „Świąteczne tradycje”- poznawanie
zwyczajów świątecznych i porządkowych, „Wigilijny stół” zabawa dydaktyczna, nauka nakrywania do stołu,
„Przybieżeli do Betlejem”- nauka układu choreograficznego do kolędy, „Dla kogo to nakrycie?” - wysłuchanie wiersza
W. Szwajkowskiego, poznanie znaczenia życzeń, Wigilia u Skrzatów - 22.12.2020r., zajęcia relaksacyjne, słuchanie
polskich kolęd i zagranicznych piosenek świątecznych.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, Żłobkowy tor przeszkód” - zajęcia z zakresu rozwoju ruchowofizycznego i zdrowotnego, naśladowanie prostych ruchów ciała, np. kręcenie głową „tak” i „nie” oraz proste
czynności typu pożegnanie „pa, pa” (Opiekunka pokazuje i zachęca do powtarzania gestów), zabawy muzycznoruchowe przy piosenkach dla najmłodszych, poznajemy bajeczki, piosenki i wierszyki o świętach Bożego Narodzenia,
wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy dowolne, kształtowanie codziennych nawyków
higienicznych i porządkowych, utrwalanie piosenki ,,Ubieramy choinkę”, „Świąteczne tradycje”- poznawanie
zwyczajów świątecznych i porządkowych, „Wigilijny stół” zabawa dydaktyczna, nauka nakrywania do stołu,
„Przybieżeli do Betlejem”- nauka układu choreograficznego do kolędy, „Dla kogo to nakrycie?” - wysłuchanie wiersza
W. Szwajkowskiego, poznanie znaczenia życzeń, zajęcia relaksacyjne, słuchanie polskich kolęd i zagranicznych
piosenek świątecznych.
Oglądanie, nazywanie i opisywanie zabawek znajdujących się na sali. Nauka nawyku porządkowania zabawek po
zabawie, klocki plastikowe, drewniane - układanie, burzenie. Zachęcanie do szeregowania i piętrzenia klocków,
zabawy ruchowe :„Mam chusteczkę haftowaną”, „Stary niedźwiedź”, „Baloniku mój malutki”, zaznajomienie z
piosenką „ Wesoły Nowy Roczek”, „Bajka o Starym i Nowym Roku” Ludwika Jerzego Kerna, poznajemy pojęcia:
duży – mały , stary- nowy, wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy indywidualne w kącikach
zainteresowań-wyzwalanie radości z udziału w wspólnej zabawie, kształtowanie codziennych nawyków
higienicznych i porządkowych, praca plastyczna „Na balu sylwestrowym” - 28.12.2020r., poznanie zwyczajów
związanych z powitaniem nowego roku, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne doskonalące koordynacje wzrokoworuchową, zajęcia relaksacyjne.
Oglądanie, nazywanie i opisywanie zabawek znajdujących się na sali. Nauka nawyku porządkowania zabawek po
zabawie, klocki plastikowe, drewniane - układanie, burzenie. Zachęcanie do szeregowania i piętrzenia klocków,
zabawy ruchowe :„Mam chusteczkę haftowaną”, „Stary niedźwiedź”, „Baloniku mój malutki”, zaznajomienie z
piosenką „ Wesoły Nowy Roczek”, „Bajka o Starym i Nowym Roku” Ludwika Jerzego Kerna, poznajemy pojęcia:
duży – mały , stary- nowy, „Zegar” – praca plastyczna z wykorzystaniem talerzyka papierowego 29.12.2020r., wyjście
do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu, zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań-wyzwalanie radości z
udziału w wspólnej zabawie, kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i porządkowych, poznanie
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zwyczajów związanych z powitaniem nowego roku, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne doskonalące koordynacje
wzrokowo-ruchową, zajęcia relaksacyjne.
Oglądanie, nazywanie i opisywanie zabawek znajdujących się na sali. Nauka nawyku porządkowania zabawek po
zabawie, klocki plastikowe, drewniane - układanie, burzenie. Zachęcanie do szeregowania i piętrzenia klocków,
zabawy ruchowe :„Mam chusteczkę haftowaną”, „Stary niedźwiedź”, „Baloniku mój malutki”, zaznajomienie z
piosenką „ Wesoły Nowy Roczek”, „Bajka o Starym i Nowym Roku” Ludwika Jerzego Kerna, poznajemy pojęcia:
duży – mały , stary- nowy, zabawa sylwestrowa – 30.12.2020r., wyjście do ogrodu , ruch na świeżym powietrzu,
zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań-wyzwalanie radości z udziału w wspólnej zabawie, kształtowanie
codziennych nawyków higienicznych i porządkowych, poznanie zwyczajów związanych z powitaniem nowego roku,
zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne doskonalące koordynacje wzrokowo-ruchową, zajęcia relaksacyjne.

