GRUPA XIV ,, Biedronki”
GRUDZIEŃ 2021r.
Grudzień, to miesiąc szczególny, pełen świątecznego blasku, zapachu piernika,
rozświetlonych kolorowych światełek na choince.
My także podczas zabaw i zajęć będziemy ten szczególny nastrój przywoływać.
Oczywiście nie obędzie się bez zabaw z Mikołajem, opowieści i piosenek o
Mikołaju.
W grudniu zaprezentujemy nasze przedstawienie bożonarodzeniowe i będziemy
życzyć sobie Wesołych Świąt!
Dziecko:
- buduje krótkie wypowiedzi na temat : Świąt Bożego Narodzenia oraz wyglądu lasu
zimą, w oparciu o ilustracje oraz własne doświadczenia;
- aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do przedstawienia bożonarodzeniowego,
odgrywa przydzieloną mu rolę;
- recytuje wiersze z pamięci;
- uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;
- zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie- kodeks przedszkolaka;
- stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu,
spacerach , wycieczkach;
- dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie;
- wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy kilkoma przedmiotami;
- kontynuuje rozpoczęty rytm kilku elementowy;
- przelicza w dostępnym dla siebie zakresie;
-rysuje i maluje na dowolny temat;
- rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem;
-śpiewa piosenki i kolędy w grupie i indywidualnie;
- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
- zna zasady prawidłowego ubierania się zgodnego z porą roku i warunkami
atmosferycznymi
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Temat kompleksowy :

„ Zwierzęta domowe ”

Termin realizacji: 29.11.2021 r. – 03.12.2021 r.

,, A ja mam psa” - piosenka
„Gdzie ta mała się podziała” woła tata, „Co ta mała zmalowała” mówi brat.
Ciągle tylko: taka mała, taka mała, krasnoludek, okruszyna, pchełka, skrzat.
A ja mam psa, a ja mam psa,
Przyniosłam go z podwórza.
A ja mam psa, małego psa,
Dla niego jestem duża.

Malutki jest i biedny jest, bo wcale nie miał domu.
Tatusiu spójrz ten pies już wie ,że duża chce mu pomóc.

Bo ona ma małego psa,
Przyniosła go z podwórza.
Bo ona ma małego psa
I jest dla niego duża.

„Przy tej dużej to nie zginę” myśli piesek, duża wzięła mnie do domu, dała jeść.
I wykąpie mnie ta duża i uczesze, z taką dużą to na świecie dobrze jest.

Bo ona ma małego psa,
Przyniosła go z podwórza.
Bo ona ma małego psa
I jest dla niego duża.

Pomogłam mu i on mi też,
troszeczkę w życiu pomógł.
No kto tu jest, no kto tu jest,
najmniejszy teraz w domu?

Bo ona ma małego psa,
Przyniosła go z podwórza.
Bo ona ma małego psa
I jest dla niego duża.
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Temat kompleksowy:

,, Kim będę , kiedy dorosnę?”

Termin realizacji: 06.12.2021r.-10.12.2021r.

„Zawody" - wiersz /S. Karaszewski/
Kto dom stawia? - Murarz!

Kto chleb piecze? - Piekarz!

Kto stół robi? - Stolarz!

A ty? Na co czekasz?

Każdy jakiś zawód ma,

swoją pracę dobrze zna.

W domu, w polu, w szkole też
Kto maluje? - Malarz!
Książki pisze? - Pisarz!

pracuj z nami, jeśli chcesz!

Kto nas leczy? - Lekarz!
A ty? Gdzie uciekasz?
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Każdy jakiś zawód ma,
swoją pracę dobrze zna,
dookoła praca wre,

by nam lepiej wiodło się.

Temat kompleksowy: ,, Zimno,

coraz zimniej”

Termin realizacji: 13.12.2021 r.- 17.12.2021 r.

,, Zapasy na zimę”- wiersz W. Grodzieńskiej
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!
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Temat kompleksowy:

,,Święta za pasem ”

Termin realizacji: 20.12.2021r.-24.12.2021r.

„Mikołajkowe dary” - wiersz B. Formy
Dźwięczą, dzwonią
małe dzwonki
w saniach z Mikołajem.
Wszystkie dzieci
on odwiedzi,
nim dzionek nastanie.
Paweł marzył o rowerze
pewnie go dostanie
a dla Jarka nowa piłka
już jest na dywanie
Dobrze wszystkich zna marzenia
Zanim świt przybędzie,
pełny worek z prezentami
całkiem pusty będzie.
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Temat kompleksowy:

„ Świąteczne tradycje”

Termin realizacji: 27.12.2021r.- 31.12.2021r.

Już blisko kolęda” -piosenka
sł. A. Galica , muz. T. Pabisiak

I.
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.
II.
Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.
Ref.: To znaczy, że ….
III.
Gdy upieką się słodkie makowce,
i głos dzwonka z daleka zawoła.
Ref.: To znaczy, że….
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Opracowała: Małgorzata Skolimowska

