ZADANIA NA GRUDZIEŃ – GRUPA XVI
LEŚNE SKRZATY
Tydzień I
Temat tygodnia: Grudniowe życzenia
Termin realizacji: 02.12.2019r – 06.12.2019r

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•

„Jak napisać list do Świętego Mikołaja?” - rozmowa na temat pragnień i marzeń
dzieci
„Jak wygląda dom Mikołaja?” - rozmowa na temat domu, w którym mieszka święty
Mikołaj na podstawie wyobrażeń dzieci
Przygotowanie listu dla Świętego Mikołaja
Kochany Pani Mikołaju – nauka piosenki
Prezent świąteczny – pakowanie prezentów
Jak wygląda Mikołaj? - rozmowa na temat zwyczajów związanych ze świętami
Spotkanie z Mikołajem – uroczystość przedszkolna
Wędrujemy ulicami miasteczka Mikołaja – konstrukcje z klocków.

Kochany Panie Mikołaju
sł. Jacek Cygan, muz. Majka Jeżowska

Kochany Panie Mikołaju,
my tak czekamy każdej zimy,
dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas
gdy śpimy?
Czy to już musi tak pozostać?
Czy to jest w kręgach zapisane?
Ja od prezentu bym wolała
spotkanie z Panem.
I wiem od dzieci, że z radością,
Chciałyby słuchać Pana głosu,
W mróz ogrzejemy Panu uszy
Piosenką gorącą jak rosół!
Hu, hu, ha, hu, hu, ha,
Nasza zima zła!
Ale zima z Mikołajem
Jest pachnącym, ciepłym majem!
Zawsze bądź wśród nas
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz!
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ZADANIA NA GRUDZIEŃ – GRUPA XVI
LEŚNE SKRZATY
Tydzień II
Temat tygodnia: Kim będę, gdy dorosnę?
Termin realizacji: 09.12.2019r – 13.12.2019r

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak powinniśmy jeść abyśmy byli zdrowi?
Pierniczki świąteczne – przygotowanie ciastek
Kto szyje ubrania i robi buty?
Pokaz mody – prezentacja strojów
Może zostanę malarze? - rozmowa o pracy malarza i malowanie farbami
Zajęcia o emocjach – złość, brak wiary w siebie
Ile słyszysz? - przeliczanie w zakresie 1-7
Jak zbudowane jest miasto? Rozmowa na temat topografii miasta
Kim będę? - nauka piosenki i inscenizacji do niej

Kim będę?
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

1. W kapeluszu mego taty, gdy dorosłym będę panem

To usiądę i pomyślę, kim zostanę.
Czy piratem, czy strażakiem, maszynistą lub dentystą
Kolejarzem, marynarzem albo kominiarzem.
Ref: Mamo, tato, co wy na to?
Będę kominiarzem.
2. Kiedy wreszcie będę duża i przerosnę moją mamę
Będę buty mieć na szpilkach i zostanę
Pielęgniarką lub malarką baletnicą czy kucharką
Ogrodniczką, podróżniczką, a może księżniczką
Ref: Mamo, tato, co wy na to?
Że będę księżniczką
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ZADANIA NA GRUDZIEŃ – GRUPA XVI
LEŚNE SKRZATY
Tydzień III
Temat tygodnia: Święta za pasem
Termin realizacji: 16.12.2019r – 20.12.2019r

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak posprzątać ten bałagan? Rozmowa na temat świątecznych porządków
Nauka kolęd, kształtowanie poczucia rytmu i ekspresji ruchowej
Jak ubierzemy naszą choinkę? Rozmowa na temat tradycji ubierania choinki
Moja choinka – wykonanie przez dzieci przestrzennej choinki
Co znajduje się na świątecznym stole? Rozmowa na temat tradycji
bożonarodzeniowych
Czar świąt – rozmowa na temat magii świąt
Tańczymy labada – pląs zuchowy
Zaczarowane pudełko – zabawa twórcza

Przybieżeli do Betlejem
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.
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ZADANIA NA GRUDZIEŃ – GRUPA XVI
LEŚNE SKRZATY
Tydzień IV
Temat tygodnia: Świąteczne tradycje
Termin realizacji: 23.12.2019r – 31.12.2019r

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
•
•
•
•
•
•

Jakie są zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem?
Dzwoneczek – zabawa słuchowo – ruchowa
Quiz dotyczący zwyczajów bożonarodzeniowych
Jak zatrzymać zapach świąt? Eksperyment
Aniołek – wykonanie ozdoby na choinkę
Dlaczego lubimy śpiewać kolędy?

Świąteczny czas
Dominika Niemiec

Za oknem całkiem ciemno.
Na niebie pierwsza gwiazdka świeci.
Na przyjście Mikołaja
czekają wszystkie dzieci.
Nim rozpakują prezenty,
złożą swym bliskim życzenia:
zdrowia, szczęścia, miłości
i wszystkich marzeń spełnienia,
podzielą się opłatkiem
przy wigilijnym stole
i z wielkim wzruszeniem w głosie
zanucą pastorałki wesołe.
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opracowała Joanna Gracz

