ZADANIA
REALIZOWANE
W MIESIĄCU
Grudniu
W GRUPIE XV:
Tematy kompleksowe:
 „Kim będę?”
 „Grudniowe życzenia”
 „Święta tuż, tuż”

Temat kompleksowy:
„Kim będę?”

Termin realizacji: 02-07 grudnia 2019 r.
 Rozmowy o zawodach wykonywanych przez ludzi,
obowiązkach i wynikających z nich konsekwencjach.
Utrwalenie nazwy zawodów oraz czytanie globalnie niektóre
z nich.
 Zabawy na materiale literowym – poznanie litery R, r.
Odszukiwanie jej na obrazkach wśród innych grafemów,
 Dawne zawody, dziś już rzadko spotykane, tj. flisak,
bednarz, zdun, kołodziej, kowal i inne.
 Rozwijanie kompetencji matematycznych: Przeliczanie i
klasyfikowanie guzików, układanie z nich rytmów,
przeplatanie sznurówki przez dziurki, odmierzanie długości
spinaczami, polisensoryczne poznawanie różnych materiałów.
 Zaponie z treścią wiersza Juliana Tuwima Wszyscy dla
wszystkich.

Julian Tuwim

„Wszyscy dla Wszystkich”
Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

Ht
tp://bravenhr.pl/www/pl/rankingi-zawodow-przyszlosci/

Temat kompleksowy:
„Grudniowe życzenia”

Termin realizacji: 09-13 grudnia 2019 r.
Zadania:
 Omówienie tematu świątecznych przygotowań, rozmowy
o świątecznych porządkach i dziecięcych obowiązkach z
nimi związanych
 Nasze pięciolatki doskonale już wiedzą, co należy
sprzątać w danym pomieszczeniu i jakich środków używać,
aby nie zanieczyszczać środowiska. Poznają patenty na
tanie i ekologiczne sprzątanie z wykorzystaniem cytryny
czy skórki do banana
 Przy okazji rozmowy o drzewkach iglastych będziemy
bawić się materiałem literowym poznając kolejną literę L,
l. Dzieci już wiedzą, że w lesie nie rosną choinki, a tata
do domu przynosi drzewko iglaste, które trzeba przystroić
 Po wysłuchaniu opowiadania Renaty Piątkowskiej Wigilia
poznamy informacje dotyczące dawnych ozdób choinkowych

//www.bazadziecka.pl/media/upload/gallery/2/56407/sniezynki.jpg

„Choinkowe całusy” –
piosenka (słowa: A. Bernat, muzyka: Z. Ciechan)

Bombki, trąbki z czekolady, nawet słoń i jabłuszka, i serduszka, i
cukierków moc. Taka słodka jest choinka – cmok, cmok, cmok.
Kto choinkę pocałuje, ten pokłuje nos.

Kłuje nas raz po raz igiełkami, właśnie tak darzy nas całusami.
Kłuje nas raz po raz igiełkami, lecz i tak mocno tak ją kochamy.

Wstążki, książki, podarunków wielki stos, gwiazdy, gwiazdki
prosto z nieba, co wymarzył kto. Taka hojna jest choinka – cmok,
cmok, cmok, kto choinkę pocałuje, ten pokłuje nos.

Kłuje nas raz po raz igiełkami, właśnie tak darzy nas całusami.
Kłuje nas raz po raz igiełkami, lecz i tak mocno tak ją kochamy.
https://www.tapeciarnia.pl/tapeta-misie-w-worku-z-prezentami

https://t4.ftcdn.net/jpg/00/70/95/29/240_F_70952936_HiLDbshuyeGf13QVscJJpDoNkUBm3dnA.jpg

Temat kompleksowy:

„Święta tuż, tuż”
Termin realizacji: 16-20 grudnia 2019 r.
Zadania:
 -Poznajemy tradycje bożonarodzeniowe. Dzieci
przypomną sobie polskie i światowe obrzędy i tradycje
związane z tymi świętami. Przypomnimy sobie także
kilka popularnych kolęd, takich jak Cicha noc oraz Do
szopy, hej pasterze.
 Jak w każdym tygodniu – będziemy doskonalić motorykę
małą poprzez zadania grafomotoryczne i zabawy
plastyczne.
 Spytamy Dzieci o ich sposoby spędzania czasu w
święta, dzięki czemu będą rozwijały ekspresję słowną.
 Bardzo ciekawym tematem jest dla dzieci savoir‑ vivre,
a dzięki przystępnemu podaniu go w formie zabawnych
tekstów zaczerpniętych z książki G. Kasdepke Bon czy
ton… savoir-vivre dla dzieci przedszkolaki przypomną
sobie najważniejsze zasady dobrego zachowania, np.
przy stole.
 Udamy się z wizytą to Fabryki Mikołaja, poznamy Elfy
i świąteczne melodie.

„Wesoła choinka”
Sł. Tadeusz Kubiak, muz. Krystyna Kwiatkowska
Na gałązce choinkowej
wiszą dwa jabłuszka.
Przy jabłuszku pierwszym pajac,
przy drugim kaczuszka.
Pajac biały jest jak piekarz,
mąkę ma na brodzie,
a kaczuszka złota, jakby
kąpała się w miodzie.
Choinka, choinka,
wesoła choinka,
choinka, choinka wesoła!
Popatrz, mamo, woła Krysia,
jak ten pajac skacze.
A czy słyszysz, mówi mama,
jak kaczuszka kwacze?
Pajac tańczy, kaczka kwacze,
posłuchajcie sami,
a zajączek tuż, tuż obok
rusza wąsikami.
Choinka, choinka

Opracowała: Marta Przybysz
http://dk-kozieglowy.pl/wp-content/uploads/2015/11/choinka.png

