GRUPA XIV
MUCHOMORKI
GRUDZIEŃ

https://podmagnolia.pl/czyzynska/galeria/muchomorki-zajecia-w-biedronkach/

Tematy kompleksowe:
1. Woda - projekt badawczy
2. Nadchodzi zima
3. Coraz zimniej
4. Świąteczne przygotowania
5. Wesołych świąt

Termin realizacji:
30.11.2020r.-04.12.2020r.
07.12.2020r.-11.12.2020r.
14.12.2020r.-18.12.2020r.
21.12.2020r.-24.12.2020r.
28.12.2020r.-31.12.2020r.

Woda - projekt badawczy
30.11.2020r.-04.12.2020r.
Cele:

Budowanie wiedzy o wodzie (w szczególności o sposobach jej wykorzystania przez
człowieka w życiu codziennym, w transporcie)

Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wodą i sposobami jej
wykorzystywania przez człowieka

Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do poszukiwania przyczyn
obserwowanych zjawisk


Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego i stawiania hipotez


Rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi. • Kształtowanie
postawy proekologicznej


Kształtowanie nawyku oszczędzania wody



Kształtowanie nawyku picia wody



poznanie liter k, K

Piosenka o zdrowej wodzie
Orkiestra dni naszych

Wodę w kranie mamy na zawołanie,
możesz się napić, moje Ty kochanie.
Bo zdrowa woda siły, a jakże, Ci doda,
życie ocali, kiedy słońce pali.
Ref. Zimna woda siły doda,
jest do picia i do mycia,
do żeglowania, do pływania,
podlewania i pluskania.
Pasta do zębów i mydło to trochę za mało,
wody potrzeba, by umyć swoje ciało.
I nic nie urośnie na polach, przecież to wiemy,
bez wody wszystko to umrze tutaj na Ziemi.
Ref. Zimna woda siły doda...
Niech reklamują sobie słodkie napoje
a my mądre dzieci i tak, wiemy swoje.
Przybyła nareszcie i do nas ta dobra moda,
najlepsza na świecie do picia jest właśnie woda.
Ref. Zimna woda siły doda...

https://pl.pinterest.com/pin/52424783149668420/

Nadchodzi zima
07.12.2020r.-11.12.2020r.
Cele:

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, wnioskowania, oceny
postępowania bohaterów


poszerzanie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie odpowiedzialność



kształtowanie umiejętności analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej



poznanie liter k, K



wprowadzenie cyfry 4



doskonalenie umiejętności przeliczania



rozwijanie pamięci dowolnej



rozumienie pojęć śnieg i szron



zapoznanie z tematem pomagania zwierzętom w okresie zimowym



rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody



kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie

„Zima przyjdzie jutro”
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

Kraczą zachrypnięte wrony,
Wszędzie zimni, mokro, smutno,
Jesień, jesień już odchodzi,
Zima przyjdzie jutro (2x)
Myszka w norce się schowała
Mama Smaży konfitury,
Już bociany odleciały,
Płyną szare chmury. (2x)
Niedźwiedź do snu się układa,
Ślimak w muszli schował różki,
Przedszkolaki wysypują,
Dla ptaków okruszki. (2x)

https://www.youtube.com/watch?v=pvlkUq0XVnM&app=desktop

Coraz zimniej
14.12.2020r.-18.12.2020r.
Cele:


poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań w okresie zimy



rozumienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie



zapoznanie z literami y, Y



kształtowanie umiejętności analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej



czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów



wprowadzenie cyfry 5



doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania



poznanie sposobu pomiaru ciepła – zapoznanie z działaniem termometru



rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej



rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej oraz jej opowiadania



poznanie sposobu malowania farbą na folii aluminiowej



rozwijanie słuchu muzycznego i i zdolności wokalnych dzieci

„Pięć paluszków”
Anna Edyk-Psut

Jest pięć kropek na biedronce,
Pięć paluszków mam przy rączce.
Mogę nimi zbierać klocki,
Głaskać kota, kręcić loczki...
Trzymać nimi kredki, łyżki,
Z plasteliny lepić myszki.
A gdy przyjdzie sroga zima,
To je w rękawiczce trzymam.

https://www.youtube.com/watch?v=IBGFIvURoQw

Świąteczne przygotowania
21.12.2020r.-24.12.2020r.
Cele:


kształtowanie uczucia życzliwości i chęci pomagania innym


rozwijanie umiejętności językowych, budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem
stylistycznym


wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia życzliwość i dobro



zapoznanie ze zwyczajami świąt Bożego Narodzenia i rolą Świętego Mikołaja



wzbogacanie słownictwa dzieci o słowa lampiony, girlandy



rozwijanie pamięci dowolnej, umiejętności wyrazistego deklamowania wiersza


czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym
prezentem


zapoznanie z techniką decoupage


podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych – kolędowanie, poszerzenie słownictwa
dzieci o pojęcia: kolęda, pastorałka

poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych: przygotowanie 12 potraw na Wigilię, dzielenie
się opłatkiem, przygotowanie dodatkowego nakrycia, układanie sianka pod obrusem

„Święta, święta, święta”
sł. Ewa Chotomska, muz. Krzysztof Marzec

1. Za kilka dni, gdy spadnie śnieg, zapłonie pierwsza gwiazdka
Spotkamy się by spędzić czas w rodzinnych ciepłych gniazdkach
Usiądziemy przy stole, pod choinką iglastą
Wszystkie świeczki zapłoną, będzie ciepło i jasno x2
Ref. Święta, święta, święta, święta, czas kolędowania
Święta, święta, święta, święta, narodziny Pana
2. Przez jakiś czas, zostanie w nas świąteczny zapach
ciasta
By tak jak ptak, gdy minie rok, w rodzinne wrócić
gniazda
Gdy zaświeci choinka, odnowimy wspomnienia
Łamiąc kruchy opłatek, wypowiemy życzenia x2
Ref. Święta, święta, święta, święta, czas kolędowania

https://ising.pl/fasolki-swieta-swieta-swieta-tekst

Wesołych świąt
28.12.2020r.-31.12 .2020r.
Cele:


kształtowanie uczucia życzliwości dla innych



wzmacnianie relacji rodzinnych, wytwarzania świątecznego nastroju



kształtowanie pewności siebie, budzenie wiary we własne siły



rozwijanie artystycznych zainteresowań i zdolności dzieci



rozwijanie indywidualnych zdolności i predyspozycji aktorskich


poszerzanie słownictwa związanego z teatrem o pojęcia: reżyser, scenografia, sufler,
kostiumograf


wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia



rozwijanie poczucia rytmu, stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na instrumentach

„Kolędujemy”
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

1. Aniołek maleńki jak wróbelek
Przyfrunął do szopy do Betlejem
Zapalił na niebie wielką gwiazdę
Aż noc się zrobiła jak dzień jasna.
Ref.: Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda
Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, dla ciebie kolędujemy.
2. Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek,
Że w stajni na sianie leży Dziecię
Kto widział te cuda nad cudami
Że Bóg, choć maleńki, mieszka z nami.
Ref.: Kolęda....
3. Przybiegli pasterze i zwierzęta
Królowie przynieśli już prezenty
I ciebie zaprasza do Betlejem
Aniołek maleńki jak wróbelek.
Ref.: Kolęda......
https://ithardware.pl/aktualnosci/wesolych_swiat_zyczenia_od_ekipy_ithardware_pl-8160.html

Opracowała: Anna Sokołowska

