Grupa X „Puchatki” Grudzień 2020

1. Projekt „Dinozaur” (30.11-4.12)

https://allegro.pl/oferta/100x100cm-naklejka-biegnacy-dinozaur-obrazek-dziec-9461714094?utm_feed=aa34192deee2-4419-9a9ade66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_wyposazenie&ev_adgr=Wyposa%C5%BCenie+Pok%C3%B3j+dzieci%C4%99cy
&gclid=EAIaIQobChMIvuuzncu27QIVhwZ7Ch2dbggGEAQYAiABEgI2tfD_BwE

W tym tygodniu będziemy
 rozwijać mowę,
 poznawać wygląd i nazwy wybranych dinozaurów,
 rozwijać słuch fonematyczny,
 rozpoznawać i nazywać poznane litery,
 poznamy literę L
 rozwijać umiejętność liczenia,
 poznawać zawód archeologa
 odwiedzimy wirtualne muzeum dinozaurów
 dowiemy się co to są skamieliny i jak powstają
 rozwijać sprawność ruchową
 rozwijać sprawność manualna
 rozwijać umiejętność obrazowania tekstu ruchem

Dinozaur w szafie (sł. i muz. Krystyna Gowik)
I.

Dziś w przedszkolu w szafce Oli, coś tupało,
Coś szurało, coś syczało.
Gdy ją Pani zobaczyła, coś wypadło i od razu
Kapcie Oli zjadło!
Ref. Kto polubi dinozaura, dinusia
Dzidziusia?
Malutki jest i zgubił się swej mamie. Kto pogłaska go po głowie
I bajkę opowie?
Kto dinozaurem się dziś zajmie ?
II. Biega dino po dywanie, paszczą kłapie, za ubranka dzieci łapie!
Ale dzieci się nie boją dinozaura, Pani nawet nosek mu wytarła!
Ref. Kto…
III. Usiadł dino przy stoliku głodny taki, Połknął książkę, dwa mazaki.
Pogryzł zeszyt i pochrupał wszystkie kredki, a na koniec Majce zjadł skarpetki!
Ref.: Kto…
IV. Po spacerze wszystkie dzieci go szukały, ale zniknął Dinuś mały…
Pewnie mama go znalazła i zabrała. Cała nasza grupa posmutniała.

2. 07-11.12.2020

Idzie zima ze śniegiem
W tym tygodniu będziemy:
 Obserwować zmiany występujące zimą (opady deszczu, śniegu, szron,
szadź, zawieje śnieżne, krótkie dni, długie noce, niska temperatura itp.)
 Poznawać właściwości fizyczne: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku,
gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
 Dostrzegać cykliczność dni tygodnia
 Poznawać nazwy sportów zimowych
 Zwracać uwagę na niebezpieczeństwa grożące podczas zabaw na śniegu

Wspólne przeprowadzać eksperymenty i wyciągać wnioski.
 Stosować przyimki, określać położenie przedmiotów w przestrzeni.
 Poprawnie stosować przymiotniki (ciepły, mokry…), przysłówki (ciepło,
mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 Różnicować samogłoski i spółgłoski.
 Odkrywać literę y: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Układać schemat i
model słowa lody

https://polskatimes.pl/pogoda-na-zime-2020-jaka-bedzie-zima-czy-czeka-nas-zima-stulecia-prognoza-dlugoterminowa-nazime-20202021-13102020/ar/c1-15158222

Zima (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).
I. Taka

cisza dookoła,
tak się zmienił park i sad.
Nocą przyszła do nas zima,
zasypała śniegiem świat.
Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg.
Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.
II. Patrz, śnieżynki tańczą walca

i wirują z wiatrem w takt.
Wznoszą się wysoko w górę.
Niech ten taniec długo trwa.
Ref.: Pada śnieg
III. Jest tak pięknie, tak jak w bajce,
jakby ktoś odmienił świat.
Jakby czarodziejską różdżką
zmienił wszystko wokół nas.
Ref.: Pada śnieg…

Wiersz Bożeny Formy Zima.
Lecą z nieba płatki śniegu, Mróz siarczysty uszy ściska,
świat się cały bieli wkoło. nosy wszystkich są czerwone.
Zabierz narty oraz sanki, Zimo! Śniegu sypnij więcej,
na dół z górki mknij wesoło. dzieci będą zachwycone.

3. Idą święta 14.12- 18.12.2020

https://podroze.se.pl/swiat/swiateczne-tradycje-jak-obchodzi-sie-swieta-w-roznych-czesciach-swiata/6191/

W tym tygodniu będziemy:
 Kultywować tradycję zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami.
 Stosować formy czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co
robił? Co robi? Co będzie robił?).
 Tworzyć słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na
początku, na końcu lub w środku.
 Układać rymów do podanych słów.

 Wyodrębnić ze słów głoski : w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 Rozpoznawać i nazywać małą i wielką litery R
 Dostrzegać rytmiczność organizacji czasu w stałych następstwach dni i
nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 Nazywać kolejne pory roku, dni tygodnia, miesiące
 Kojarzyć liczby wyrażone liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 Zapoznawać się ze znakami: <, >, =, oraz stosować je w sytuacjach
zadaniowych

1.

My aniołki tutaj w niebie

https://zsstany.com.pl/swiateczny-aniolek-2/

cichutko siedzimy
i o pięknej choineczce
tak sobie marzymy.

Ref. Choinka, choineczka,
tu bombka, lampeczka.
Choinka, choineczka,
na czubku gwiazdeczka.

2.Bez choinki, tutaj w niebie,

jest nam bardzo smutno.
Może ktoś nam ją przyniesie,
chociażby malutką.

Ref. Choinka, choineczka,
tu bombka, lampeczka.
Choinka, choineczka,
na czubku gwiazdeczka.

4. 21-24.12.2020
„Choinka”














W tym tygodniu będziemy:
poznawać zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia
wprowadzać w świąteczny nastrój
nabywać umiejętności regulowania siły wydechu oraz nawyku
wdychania powietrza nosem i wydychania ustami
porządkować przedmioty według wielkości i koloru
ćwiczyć słuchu fonematyczny
rozwijać wyobraźnię w trakcie przewidywania, co było wcześniej i co
wydarzy się potem
przygotowywać ozdoby do świątecznej dekoracji sali przedszkolnej,
doskonalić sprawność manualną
Doskonalić umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni
z użyciem
przyimków: „na”, „pod”, „nad”, „obok”, „między”, „za”
rozwijać logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek
utrwalać orientację w schemacie ciała
tworzyć gry planszowe

Rodzinna gra matematyczna Wyturlaj Mikołaja (pomysł gry pochodzi z forum
Nauczycielki przedszkola)

Gra polega na namalowaniu Mikołaja według określonego kodu
Do gry potrzebne nam będą- kartka papieru, kredki, kostka do gry, wydrukowana karta z
kodem ubiory/ wyglądu Mikołaja
Grę rozpoczyna najmłodszy uczestnik, gra składa się z 9 rund (rzutów kostką) po wyrzuceniu
kostki sprawdzamy na karcie ubioru kod i zgodnie z nim rysujemy Mikołaja, grę kończymy
w momencie kiedy cały Mikołaj jest narysowany. Miłej zabawy 

Opracowała Marta Gołyś

