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ZADANIA NA GRUDZIEŃ 2017:

Temat kompleksowy nr 1: „W krainie św. Mikołaja”

Temat kompleksowy nr 2: „Nadchodzi zima”

Temat kompleksowy nr 3: „Święta tuż, tuż”

Opracowała: Monika Radkowska – Brudek.

Microsoft.clipart

TEMAT KOMPLEKSOWY nr 1: „W krainie świętego Mikołaja”
Termin realizacji: 4- 8 grudnia 2017
ZADANIA DYDAKTYCZNE:
będziemy doskonalili umiejętność opisywania postaci;
wykonamy ćwiczenia percepcji wzrokowej;
poćwiczymy zręczność i sprawność manualną;
utrwalimy umiejętność ustawiania się w kole podczas zabaw;
wykonamy prace plastyczne;
sprawność fizyczną ukształtujemy poprzez ćwiczenia gimnastyczne;
poćwiczymy umiejętność posługiwania się nożyczkami;
wykonamy zadania z kart pracy;
będziemy doskonalili umiejętność klasyfikowania przedmiotów;
podczas spacerów w ogrodzie będziemy obserwowali zmiany w otaczającej
przyrodzie;
utrwalimy nazwy pór roku;
podczas zajęć umuzykalniających poznamy sposoby interpretacji ruchowej wiersza;
będziemy rozwijali umiejętności aktorskie;
wykonamy zabawy badawcze;
poznamy rożne właściwości wody;

WIERSZ

„Prezent dla Mikołaja” (D. Gellner)
A ja się bardzo, bardzo postaram
I zrobię prezent dla Mikołaja:
Zrobię mu szalik piękny i nowy
Żeby go nosił w noce zimowe
I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć
Niech się ucieszy Mikołaj Święty
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty

vectorstock.com

Piosenka
„Co to za Mikołaj”
(autor nieznany)
Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w taką złą pogodę.

Hu Hu ha tra la la
co to za Mikołaj /x2
Mikołaj, Mikołaj lat ma już z bez liku
a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.

Hu Hu ha tra la la
co to za Mikołaj /x2
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TEMAT KOMPLEKSOWY nr 2: „NADCHODZI ZIMA”
Termin realizacji: 11- 15 grudnia 2017
Zadania dydaktyczne:
Wysłuchamy opowiadania Cz. Janczarskiego pt. „Srebrne gwiazdki”.
Będziemy doskonalili umiejętność skupiania uwagi.
Wymienimy wybrane oznaki zimy.
Będziemy doskonalili umiejętność przeliczania.
Będziemy kształtowali zręczność i szybkość reakcji na sygnały.
Poznamy i utrwalimy pojęcia określające wielkość: „dłuższy, krótszy, taki sam”.
Rozwiążemy zagadki słowne i ruchowe.
Odzwierciedlimy ruchem opowieść.
Wykonamy prace plastyczne.
Nauczymy się piosenki „Zima biała”.

https://encrypted8tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzvsgRgYorPeTwXfgSKAG4bs
dlbwMmD2rqU9otdUTUaPJYcH2e

PIOSENKA „Zima biała”
(sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak)
1.Przyszła zima biała, śniegu nasypała
Zamroziła wodę, staw przykryła lodem.
R: Tupu, tup po śniegu
Dzeń, dzeń, na sankach
Skrzypu, skrzyp po mrozie
Lepimy bałwanka
2. Kraczą głośno wrony, marzną nam ogony
Mamy pusto w brzuszku, dajcie nam okruszków.
3.Ciepłe rękawiczki i wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy nie boję się wcale.

pl.freepik.com

TEMAT KOMPLEKSOWY nr 3: „Święta tuż, tuż”

Freepik.com

Termin realizacji:18 -29 grudnia 2017
Zadania dydaktyczne;
będziemy rozwijali umiejętność budowania poprawnych wypowiedzi;
poznamy zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
będziemy doskonalili umiejętność liczenia w zakresie dostępnym dzieciom;
poznamy sposoby i zabawy przeciwdziałające marznięciu;
będziemy rozwijali koordynację wzrokowo – ruchową;
poznamy nazwy potraw wigilijnych;
wykonamy świąteczne ozdoby;
będziemy uczyli się kolęd;
będziemy kształtowali umiejętność segregowania przedmiotów wg 1 cechy;
będziemy doskonalili zdolność porównywania liczebności zbiorów;
będziemy rozwijali pamięć słowną i muzyczną poprzez naukę tekstów i piosenek;
będziemy doskonalili umiejętność określania położenia przedmiotów względem
siebie z użyciem zaimków: „na, pod, za, w”;
pobawimy się w ogrodzie przedszkolnym, ulepimy bałwana;

staidenshomeschool.com
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PIOSENKA
„Świeć gwiazdeczko mała świeć.”(Arka Noego)
Zaprowadź mnie
Prosto do Betlejem.
Zaprowadź mnie
Gdzie Bóg narodził się
Zaprowadź mnie
Zaprowadź mnie nie mogę spóźnić się
Ref: : Świeć gwiazdeczko, mała świeć
Do Jezusa prowadź mnie. 2x

free-graphics.com

Wiersz „Wieczór Wigilijny” (fragment) - autor Tadeusz Kubiak

Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
płoną świeczki na choince
co tu przyszła na noc.
Na talerzach kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny
zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią krewni.
Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice,
już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.
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