ZADANIA NA GRUDZIEŃ
GRUPA XIII WESOŁE NUTKI
Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
Grupa XIII
TYDZIEŃ I
Temat tygodnia: Nadchodzi zima
Termin realizacji: 01.12.2020-04.12.2020
Cele:
• poznanie troskliwości jako wartości,
• przypomnienie wiadomości o życiu, formach opieki i potrzebach zwierząt w związku
ze zmianami w przyrodzie na zimę,
• budzenie zaufania i poczucia troski o bezpieczeństwo drugiej osoby
• określanie cech jesiennej szarugi,
• doskonalenie analizy słuchowej wyrazów,
• czytanie globalne wyrazu kot,
• rozwijanie zainteresowań na temat świata fauny
• rozwijanie umiejętności mierzenia długości stopami, krokami, patykiem, sznurkiem
oraz rozpoznawanie liczby 4;
• poznawanie pracy wolontariuszy,
•przybliżanie sytuacji i potrzeb zwierząt w związku z nadejściem zimy
• zabawy z kodowaniem
Wiersz
Domek dla ptaszkow
Irena Suchorzewska
Dziś w przedszkolu
Krzyś i Tomek
Zmajstrowali
Ptaszkom domek.
Jest podłoga,
Jest i daszek,
Żeby się mógł
Schować ptaszek.
Jest tam miejsce

www.ofertikon.pl

Na okruszki
Dla wróbelka, pośmieciuszki,
Jest i gwoździk
Na skraweczki
Dla łakomej
Sikoreczki.
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Grupa XIII
TYDZIEŃ II
Temat tygodnia: Coraz zimniej
Termin realizacji: 07.12.2020-11.12..2020
Cele:
• rozwijanie umiejętności wyrażania empatii w relacjach z rówieśnikami,
niesienie pomocy, rozumienie, że inni mogą odczuwać inne emocje
• poznawanie różnych materiałów, z których wykonuje się ubrania; określanie cech
Materiałów
• rozumienie konieczności ciepłego ubierania się
• budzenie zainteresowań w zakresie troski o zdrowie swoje i innych
• poznawanie źródeł ciepła, rozumienie konieczności ogrzewania mieszkań
• doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej wyrazów – tworzenie liczby
mnogiej poprzez dodanie głoski y
• poznawanie znaku graficznego cyfry 5;
• poznanie słów i melodii piosenki; doskonalenie słuchu muzycznego poprzez akcentowanie
• rozwijanie umiejętności czytania znaczków – symboli do prania, prasowania, suszenia itp.
• rozwijanie umiejętności ustalania stałości długości; doskonalenie umiejętności mierzenia
stopą, dłonią
• poznawanie źródeł energii elektrycznej; wprowadzanie do zachowań proekologicznych –
zbiórka zużytych baterii
• poznawanie różnych technik plastycznych;
• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
Piosenka
Fabryka Świętego Mikołaja
muz. i sł. Adrianna Furmanik-Celejewska

Ref.: Pada śnieg, za oknami srebrzysta biel.
Śpiewa wiatr, kto nadchodzi, już każdy wie.
To z Laponii Mikołaj na sankach mknie.
Czy odwiedzi mnie? Czy odwiedzi mnie?
Bo ja w snach już raz go odwiedziłem,
do fabryki skrzatów wyruszyłem
i pociągiem się wybrałem w magiczny świat,

www.zimowooder.pl

w którym konduktorem został skrzat.
Pierwsza sala to misiowo, tu jest zawsze kolorowo.
Najpierw główka, oczy, uszy i już misia skrzacik uszył,
teraz włoży mu kubraczek, na czapeczce zrobi szlaczek,
potem czule pocałuje, do pudełka zapakuje!
Ref.: Pada śnieg…
W drugiej sali są pajace, jeden klaszcze, drugi skacze.
Mają oczka malowane, skrzacik zrobił to wspaniale!
Teraz włoży im kubraczki, na czapeczce zrobi szlaczki,
potem czule pocałuje, do pudełka zapakuje!
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TYDZIEŃ III
Temat tygodnia: Świąteczne przygotowania
Termin realizacji: 14.12.2020-18.12.2020
Cele:
• poznawanie form komunikacji międzyludzkiej dawniej i dziś;
• przyzwyczajanie do współdziałania w zespole i grupie;
• budzenie zaufania do drugiej osoby
• poznawanie synonimów wyrazu prezenty;
• doskonalenie umiejętności dokonywania
analizy i syntezy słuchowej;
• czytanie globalne wyrazu prezenty;
• rozwijanie sprawności manualnej, w tym małej motoryki
• poznawanie elementów świątecznych dekoracji i sposobów ich wykonania;
• przypomnienie wiedzy o gatunkach drzew iglastych
• poznawanie tradycji świątecznych poprzez zorganizowanie kącika tematycznego;
• rozwijanie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek;
• doskonalenie motoryki małej

Piosenka
Świąteczne podarki
Rafał Lasota
Pod choinką są prezenty.
Każdy prezent jest zamknięty.
Każdy prezent na mnie zerka,
Bym rozwinął go z papierka.
Wyobraźnią już rysuję,
Co tam w środku się znajduje?
Może misiek, klocki może…

www.najlejkowo.pl

Ty prezencie! Ty potworze!
Złość już mnie za gardło ściska,
Chcę rozwinąć prezenciska!
Łypią na mnie pod choinką
Kolorową kuszą minką!

Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
Grupa XIII
TYDZIEŃ IV
Temat tygodnia: Wesołych Świąt
Termin realizacji: 21.12.2020-31.12.2020
Cele:

















kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami
wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami
poznawanie utworów o wartościach wychowawczych
nabywanie umiejętności w organizowaniu teatrzyku
rozwijanie wiary w siebie i we własne możliwości
słuchanie pastorałek wprawienie w świąteczny nastrój
umiejętność grania w gry zespołowe
poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych techniktematyka świąteczna, ozdoby świąteczne
wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.
kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp.
kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
rozwijanie sprawności manualnych dzieci.
uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących dzieci.

Pastorałka
Pastuszek Bosy
Anna Warecka
Był pastuszek bosy, na fujarce grał,
w górach pasał owce i w szałasie spał.
Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli,
obudzili go gdy spał, gdy spał.
Obudzili go gdy spał, gdy spał.
Dziś do Betlejem trzeba nocą iść,
bo narodzenia czas wypełnił dni,
tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
leży dzieciąteczko i na sianku śpi.
www.ilustrowany.pl
Świat na to czekał wiele już lat
i narodzenia dziś wita czas,
biegnij, pastuszku, jasną drogą, niebo płonie,
na niebie pierwszej gwiazdy blask,
na niebie pierwszej gwiazdy blask.

