ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU
GRUDZIEŃ
GRUPA I „TYGRYSKI”

https://allegro.pl/oferta/disney-piankowa-dekoracja-scienna-tygrysek-5885207181

http://spdziegielow.pl/wydarzenia-z-zycia-szkoly/wydarzenia-2018-2019/grudzien/

Temat kompleksowy: „Zimno, coraz zimniej”
Data realizacji: 02.12-06.12.2019
Cele ogólne:
●

poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen
zimowy,

●

kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji
ruchowej,

●

kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody,

●

rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków
zimujących w Polsce,

●

kształtowanie posługiwania się liczebnikami porządkowymi do 5 i
więcej,

●

rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej,

doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

„Ptaszki zimową porą” sł i muz. A. Jędrzejewska-Stachura
Jestem wróbelkiem, ćwir, ćwir, ćwir,
szare mam piórka i dziobek,
kiedy okruszki dajesz mi,
wtedy wesoło ćwierkać lubię:
Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,
Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.

II. Ja jestem wroną, kra, kra, kra,
czarne mam pióra i ostry dziób,
jeśli mi zimą jeść coś dasz,
chętnie zostanę z tobą tu.
Kra, kra, kra, kra, kra, kra, kra,
kra, kra, kra, kra, kra, kra, kra.

III. Jestem bocianem, kle, kle, kle,
nogi mam długie i dziób czerwony,
zimą nie spotkasz nigdy mnie,
bo odlatuję w ciepłe strony.
Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle,
kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle.

https://renus102.flog.pl/wpis/12960975/zimowe-wrobelki

„Zapasy na zimę”
muz. Krzysztof Marzec, sł. Wanda Grodzieńska
Biegnie myszka po ściernisku,
Trzyma ziarnko zboża w pyszczku.
Trzeba zbierać okruszyny,
By nie zginąć pośród zimy.
Skacze, skacze wiewióreczka
Po szumiącym lesie.
Zrywa orzech na leszczynie
I do dziupli niesie.
Trzeba zbierać już zapasy
Na zimowe ciężkie czasy!
Pije pszczółka miód na kwiatku,

Długą trąbkę stula,
Wnet zabrzęczy, wnet. poleci
Z powrotem do ula;
Trzeba zebrać dużo miodu,
By nie było w zimie głodu!
Wyjrzał zając spod jałowca.
Cóż to za krzątanie?
To już jesień - brzęczy pszczółka
Jesień, miły panie.
Zbierz korzonki, zbierz kapustę
I brzozową korę,
Byś, zajączku, nie był głodny
W tę zimową porę!

„Ptaszki” - zabawa paluszkowa
(zabawa popularna)
Pięć małych ptaszków na gałęzi siedzi. (pokazujemy pięć palców jednej ręki)
Odleciał jeden, by ciotkę odwiedzić. (poruszamy rękami, jak skrzydłami)
Cztery małe ptaszki na gałęziach siedzą (pokazujemy cztery palce prawej ręki)
i się martwią o piątego bo gdzie jest nie wiedzą. (łapiemy się za głowę)
Pierwszy leci, by go szukać (pokazujemy cztery palce i jeden składamy do
środka dłoni)
drugi do sąsiadów puka (drugi palec składamy do środka dłoni)
trzeci dzwoni na policję (trzeci palec składamy do środka dłoni)
czwarty woła: "Wracaj szybciej!" (dotykamy czubka małego palca, a potem
składamy dłonie w trąbkę i krzyczymy)

Data realizacji: 09.12-13.12. 2019
Temat kompleksowy: „Kim będę, gdy dorosnę”
Cele ogólne:
● budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących
różne zawody,
● rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań,
● doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
● rozwijanie postawy zgodnego funkcjonowania w grupie oraz
wspólnego odgrywania ról,
● kształtowanie umiejętności postępowanie zgodnie z
regułami,
● rozwijanie umiejętności plastycznych.

https://allegro.pl/oferta/zawody-x24-plansze-edukacyjne-7649130905

„Kim będę”
(Sł – Agnieszka Galica
Muz– Tadeusz Pabisiak)
1. W kapeluszu mego taty, gdy dorosłym będę panem
To usiądę i pomyślę, kim zostanę.
Czy piratem, czy strażakiem, maszynistą lub dentystą
Kolejarzem, marynarzem albo kominiarzem.
Mamo, tato, co wy na to?
Będę kominiarzem.
2. Kiedy wreszcie będę duża i przerosnę moją mamę
Będę buty mieć na szpilkach i zostanę
Pielęgniarką lub malarką baletnicą czy kucharką
Ogrodniczką, podróżniczką, a może księżniczką
Mamo, tato, co wy na to?
Że będę księżniczką

„Kim też ja będę?” W. Bełza

Nieraz, gdy sobie
W kątku usiądę,
To myślę o tym,
Kim też ja będę?

Trudno się zawsze,
Trzymać mamusi,
Bo każdy człowiek,
Sobą być musi.

Więc może będę
Dzielnym ułanem,
Lub w cichej wiosce,
Skromnym kapłanem.

Może też inną
Pójdę kolejką:
Będę malarzem,
Jak nasz Matejko.

A może sobie
I to zdobędę,
Że ziemię ojców
Uprawiać będę.

Lecz jakimkolwiek,
Iść będę szlakiem:
Zawsze zostanę,
Dobrym Polakiem!

Temat: „Grudniowe życzenia”
Termin realizacji: 16.12-20.12.2019
Cele główne:
● Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów
grzecznościowych,
● Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich
pragnieniach i potrzebach,
● Kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie zdolności
improwizacyjnych,
● Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi
podczas słuchania opowiadania,
● Rozwijanie sprawności fizycznej,
● Zapoznanie dzieci z zasadami i funkcjami urzędu
pocztowego, poszerzanie słownika dzieci o pojęcie: adres,
listonosz, poczta itp.
● Rozwijanie sprawności manualnych u dzieci,
● Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym;
wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla
potrzebujących dzieci (wykonanie kartek świątecznych dla
dzieci z Onkologii).
● Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zwyczajów
związanych ze świętami.

http://www.blog.senior.pl/182,0,Zyczenia-swiateczne-czyli-grudniowy-klopot,20451.html

„Kochany Panie Mikołaju” - piosenka
(sł. J. Cygan, muz. M. Jeżowska)
Kochany Panie Mikołaju,
My tak czekamy każdej zimy,
Dlaczego zawsze Pan przychodzi
do nas gdy śpimy?
Czy to już musi tak pozostać?
Czy to jest w księgach zapisane?
Ja od prezentu bym wolała
Spotkanie z Panem.
I wiem od dzieci, że z radością,
Chciałyby słuchać Pana głosu,
W mróz ogrzejemy Panu uszy
Piosenką gorącą jak rosół!
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
Nasza zima zła!
Ale zima z Mikołajem
Jest pachnącym, ciepłym majem!
Zawsze bądź wśród nas
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz!
Kochany Panie Mikołaju,
Dziewczynka z bardzo smutną minką

Pyta mnie o to, czy Pan znajdzie
Prezent pod choinką?
Czy ktoś o Panu nie zapomni
Że Panu smutno będzie potem
Dzieci chcą Panu dać w prezencie
Serca szczerozłote.
Takie serduszka pięknie grzeją
W długich podróżach wśród zamieci,
Dzieci są Pana Mikołajem,
A Pan jest Mikołajem dzieci.
Hu, hu, ha, hu, hu, ha... itd

https://supersimple.com/free-printables/im-a-little-snowman-lyrics-poster/

Temat: „Świąteczne tradycje”
Termin realizacji: 23.12-31.12.2019
Cele główne:
● doskonalenie umiejętności formułowania pytań;
● kształcenie właściwego stosunku do tradycji i zwyczajów
świątecznych,
● zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki,
● - wdrażanie do swobodnych wypowiedzi na tematy osobiste,
● rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci,
● kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu
muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu,
● utrwalanie gry na poznanych instrumentach muzycznych,
● wyrabianie odwagi i śmiałości przed występami dla rodziców.

https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Choinka-rysunek/47956.html

„Choinka” piosenka
(A. Galica, T. Pabisiak)
Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.
Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.

Hej kolęda, kolęda.
Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.
Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda

„Świąteczny czas” wiersz D. Niemiec
Za oknami już całkiem ciemno.
Na niebie pierwsza gwiazdka świeci.
Na przyjście Mikołaja
czekają wszystkie dzieci.
Nim rozpakują prezenty,
złożą swym bliskim życzenia;
zdrowia, szczęścia, miłości
i wszystkich marzeń spełnienia.
podzielą się opłatkiem
przy wigilijnym stole

i z wielkim wzruszeniem w głosie
zanucą pastorałki wesołe.

„Cicha noc” - kolęda
Cicha noc, święta noc
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka święta
Czuwa sama, uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni,
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

http://www.joyaim.pl/wesolych-swiat-4/

Opracowała: mgr Sylwia Głuchowska

