Grupa XIII
Grudzień 2019
http://bajkowewzgorze.eu/

Tematy kompleksowe:

Czas realizacji:

1. Grudniowe życzenia

02.12.2019 r. - 06.12.2019 r.

2. Kim będę, gdy dorosnę?

09.12.2019 r. - 13.12.2019 r.

3. Święta za pasem

16.12.2019 r. - 20.12.2019 r.

4. Świąteczne tradycje

23.12.2019 r. - 31.12.2019 r.
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Grudniowe życzenia
02.12.2019 r. - 06.12.2019 r.

Cele:
 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 Poszerzanie wiedzy na temat historii Świętego Mikołaja;
 Rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 Wprowadzenie litery K, k;
 Doskonalenie

umiejętności

matematycznych:

przeliczanie,

porównywanie, klasyfikowanie;
 Wprowadzenie liczby 6;
 Doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 Kształtowanie

znajomości

rozmieszczania

elementów

na

kartce

pocztowej;
 Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 Kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku,
 Doskonalenie umiejętności posługiwania się rożnymi technikami
plastycznymi;
 Kształtowanie poczucia empatii i troski;
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I. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
/Urszula Piotrowska/
dzieci już czekają, gdzieś ty, gdzie?
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj
przez komin zawołał: spieszę się!
Ref.: Worek prezentów wielki mam
dobrze marzenia wasze znam.
Wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużałem krok.
II. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
dzieci cię kochają, czy ty wiesz?
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj
do dzieci zawołał: Ja was też
http://www.sp2.czest.pl/index.php/187-swiety-mikolaj-z-polakami-na-wilenszczyznie
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Kim będę, gdy dorosnę?
09.12.2019 r. - 13.12.2019 r.

Cele:
 Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez
ludzi;
 Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
 Poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze
współpracy ludzi ze sobą;
 Doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania

związków

przyczynowo - skutkowych;
 Poznanie nazw dawnych zawodów i identyfikowanie ich;
 Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych;
 Wprowadzenie litery R, r;
 Ćwiczenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
 Wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
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Zawody
Bożena Forma
Różne są zawody:
ekspedientka, lekarz,
listonosz, fryzjer,
sekretarka, piekarz.
Mama jest śpiewaczką,
a tato pilotem –
wiezie pasażerów
szybkim samolotem.
Babcia jest krawcową,
a strażakiem dziadek,
karetką pogotowia
jeździ wujek Tadek.
A kim ja zostanę?
Kierowcą rajdowym,
spikerem, piekarzem
lub posterunkowym.

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ludzie-w-mundurze-wskazujacy-ich-zawody_1148646.htm
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Święta za pasem
16.12.2019 r. - 20.12.2019 r.

Cele:
 Kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 Ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego
tekstu;
 Doskonalenie sprawności grafomotorycznych;
 Wprowadzenie litery L, l
 Ćwiczenie percepcji wzrokowej;
 Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowoskutkowych;
 Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-,
czteroelementowych;
 Poznanie liczby 7.
 Doskonalenie umiejętności rozumienia symbolicznych;
 Rozpoznawania przedmiotów rożnymi zmysłami;
 Kształtowanie umiejętności motoryki małej;
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Świąteczne porządki
Witold Szwajkowski
Idą święta – więc sprzątanie!
Dzieci już się biorą za nie.
Choć pogoda jest okropna,
Julek żwawo myje okna.
Zosia z mebli ściera kurze,
Tadek woła – Ja odkurzę!
Czy zostało coś dla Anki?
Owszem, może prać firanki.
A, Bożenka jeszcze tu jest,
co pracami ich kieruje –
mówi im, co mają robić,
ale sama nic nie robi.
Inni na nią nie zważają,
bardzo chętnie dom sprzątają,
żeby w święta uroczyste
wszystko w domu było czyste.
https://eu.clipdealer.com/vector/media/A:113030620
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Świąteczne tradycje
23.12.2019 r. - 31.12.2019 r.

Cele:
 Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego
Narodzenia w Polsce;
 Swobodne wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez
dzieci Bożego Narodzenia;
 Doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego
czasu z bliskimi;
 Zachęcenie do właściwego zachowania się w trakcie wizyty
w gościach;
 Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego
Narodzenia na świecie;
 Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;\
 Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;
 Rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;
 Kształtowanie dużej motoryki;
 Doskonalenie lateralizacji;
 Doskonalenie równowagi;
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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.
Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn.
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.
https://www.tapeciarnia.pl/248051_grafika_szopka_bozonarodzeniowa

Opracowała: mgr Julia Bortel
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