GRUPA III
4-5 latki
„Wesołe Nutki”

GRUDZIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY NR. 1:
„Co robić w taki smutny czas?”
Termin realizacji 4.12-8.12.2017 rok

Cele ogólne:







Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną
Zachęcanie do wykonywania prostych potraw
Rozwijanie sprawności fizycznej, poczucia rytmu
Rozwijanie umiejętności liczenia, słuchu fonematycznego, mowy
Wspomaganie rozwoju emocjonalnego
Rozwijanie sprawności manualnej
„Mały marsz” - (sł. M. Terlikowska, muz. E. Pałłasz)

Maszeruje orkiestra, maszerują żołnierze
jeden bębni na bębnie, drugi wali w talerze.
Potem idą trębacze, każdy trąbi inaczej:
Jeden – tra–ta-ta-ta-ta, drugi – tru-tu-tu-tu-tu…
Bęben i talerze: bum-cyk-cyk.
Ref.: A nasz piosenka
nie jest od nas starsza –
na małych bębenkach
marsza gra.

Rysunek 1. www.p3.edu.gorzow.pl/?Ing=1&view=k&k=165

Mamy zamiast talerzy dwie pokrywki od garnka,
trąbka nam się zepsuła, za to gra nam fujarka.
Ale nam to nie szkodzi, bo nam pięknie wychodzi:
najpierw: fiu-fiu-fiu-fiu-fiu, potem fiju-fiju-ju,
A już doskonale – bum-cyk-cyk.
Ref. A nasza piosenka….

„Grudzień”
(sł. i muz. D. i K. Jagiełło)

Już od dawna z kolegą
czekaliśmy na niego,
aż przysypie ziemię śniegiem,
wodę zmieni w lód.
Wreszcie będzie tu z nami,
jedzie do nas saniami,
z nieba lecą srebrne gwiazdy,
to prawdziwy cud.
Grudzień, grudzień, grudzień,
tak mówią o nim ludzie,
grudzień, grudzień, grudzień,
odwiedził nas.
Jadą drogą saneczki,
dzwonią srebrne dzwoneczki,
a w nich sam Mikołaj
z prezentami jedzie tu.
Grudzień o nas pamięta
i przynosi nam święta,
więc na powitanie wszyscy
zaśpiewajmy mu.
Grudzień, grudzień, grudzień,

Rysunek 2. www.youtube.com/watch?v=4Guecn_B7Zc

tak mówią o nim ludzie,
grudzień, grudzień, grudzień,
odwiedził nas.

Opracowała i przygotowała: Joanna Trutkowska

TEMAT KOMPLEKSOWY NR. 2:

„Nadeszła zima”
Termin realizacji 11.12-15.12.2017 rok

Cele ogólne:











Rozwijanie orientacji przestrzennej
Rozwijanie sprawności fizycznej
Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu
Rozwijanie mowy
Rozwijanie słuchu fonematycznego
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
Rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami
Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
Rozwijanie umiejętności wokalnych
Poznawanie wybranych drzew iglastych

„Zima biała” - piosenka, słowa J. Mackiewicz i muzyka K. Kwiatkowska

I.

Rankiem się zbudziła,
śniegu nasypała.
Będzie sanna,
bo nareszcie
przyszła zima biała.

II.

Drzewa w białych czapkach,
droga w śniegu cała.
Lecą, lecą
Małe piórka,
Przyszła zima biała.

Rysunek 3. www.na-pulpit.com

Rymowanka
(autor nieznany)

Przyszła zima biała,
śniegu nasypała.
Wystawiła narty, sanki,
ulepiła trzy bałwanki.
Rozstawiła śnieżne zaspy,
by ozdobić świat.
Pomagał jej wiatr.
Zawołała dzieci,
niech się bawią.
Słońce świeci!
Niech zjeżdżają na nartach i sankach,
niech ulepią śmiesznego bałwanka.

Rysunek 4. www. zszywka.pl

Opracowała i przygotowała: Joanna Trutkowska

TEMAT KOMPLEKSOWY NR. 3:

„Święta tuż-tuż”
Termin realizacji 18.12 – 22.12.2017 rok
Cele ogólne:









Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
Zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu
Rozwijanie sprawności manualnej
Utrwalenie swojego adresu
Rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem Sali
Umuzykalnianie dzieci
Zachęcanie do wykonywania prostych potraw

„Wigilia” - wiersz J. Koczanowskiej
Już choinka pięknie przystrojona
i na sianku opłatek spoczywa,
mama głośno do stołu zaprasza,
bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.
Wszyscy sobie życzenia składają,
najpiękniejsze, świąteczne i szczere,
babcia nawet łezkę uroniła,
bo jest miłość, radość i wzruszenie.
A gdy znikną ze stołu pierogi,
kluski z makiem i zupa grzybowa,
wtedy czas rozpakować prezenty
i radośnie, wspólnie kolędować.

Rysunek 5. www. biznes.interia.pl

„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.

Rysunek 6. www. samequizy.pl

Opracowała i przygotowała: Joanna Trutkowska

