Grupa VI „Jagódki”
Zadania na grudzień:
TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. Jak wyglądał świat przed
milionami lat
(02.12 – 06.12.2019r. )

2. Idzie zima ze śniegiem
(09.12-13.12.2019r.)

3.Idą święta
( 16.12 – 24.12.2019r. )

Jak wyglądał świat przed
milionami lat
(02.12 – 06.12.2019r. )
W tym tygodniu dziecko, będzie:






rozwijanie umiejętności skupienia uwagi,
wzbogacało wiedzę na temat prehistorii i życia dinozaurów
kształtowało poczucie rytmu,
rozwijało spostrzegawczość wzrokową,
rozwijało umiejętności matematyczne,

 ćwiczyło sprawność ruchową,
 kształtowało zdolności kulinarne poprzez zdobienie pierników na
przedszkolny kiermasz
 rozwijało sprawność manualną oraz wyobraźnię przestrzenną poprzez
wykonanie pacy plastycznej pt. „Dinozaury”
 Napisze list do świętego Mikołaja i się z nim spotka.

https://www.focus.pl/artykul/dinozaury-wyginely-przez-asteroide-i-quotwielkiego-pechaquot

„Dinozaury” (autor nieznany)
Ogon, tułów, szyja, głowa…
Postać prawie jest gotowa.
Jeszcze tylko cztery nogi i wychodzi potwór srogi.
Taki duży wśród zarośli…

Pewnie byśmy za nim poszli.
Lecz to było wieki temu.
Teraz już go nie znajdziemy.
Spytasz – czemu ?
Bo wymarły.
Mam na myśli – dinozaury

„

Świat z przed milionów lat”
Sł. i muz. J. Kucharczyk
1. Wiele milionów lat temu
Na naszej planecie żyły
Na lądach, w powietrzu i w wodach
Ogromne dinozaury.
Ref.: Dawno temu na Ziemi
Mieszkały dinozaury.
Miały wielkie głowy, ogony,
Straszne zęby, pazury
2. Rosły olbrzymie rośliny,
Jak teraz najwyższe drzewa.
Widłaki, paprocie, skrzypy
Sięgały prawie nieba.
Ref.:
3. Dzisiaj jest już tak niewiele
Dowodów tamtej epoki:
Odciski odbite w skałach,
Odkryte wielkie kości.

Idzie zima ze śniegiem
(09-13.12.2019r.)
W tym tygodniu dziecko, będzie:
 umiało dostrzec w krajobrazie zmiany charakterystyczne dla zimy
 uważnie słuchało tekstów literackich m. in. Baśń „Dziewczynka z zapałkami”
 rozwijało umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie świątecznych piosenek i kolęd
 rozwijało umiejętność reagowania na zmianę dynamiki,
 doskonaliło myślenie przyczynowo-skutkowe,
 ćwiczyło umiejętności matematyczne,
 rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 dowie się jak zrobiony jest płatek śniegu i spróbuje stworzyć własny płatek wykonując
pracę plastyczną
 uczestniczyło w teatrzyku „Jakiż to święty”

https://nczas.com/2018/10/06/czy-czeka-nas-zima-stulecia-synoptycy-prognozuja-najgorsze-zalamanie-pogody-od-lat/

„ Zimowa rozruszanka „

Gdy ci zimno w ręce, gdy ci zimno w nogi,
nie wchodź pod pierzynę, to nie to!
Co z tego, że zima mroźna jest i przykra.
Zatańczymy tak, że ho, ho, ho !
Ref. Rozruszajmy ręce, rozruszajmy nogi,
rozruszajmy głowy, raz, dwa, trzy bis
Wypijemy sobie ciepłe mleko z miodem,
albo łyk gorącej herbaty.
To najlepsze rzeczy na zimowe chłody.
możesz spytać mamy lub taty.
Ref. Rozruszajmy ręce, rozruszajmy nogi…

Idą święta
( 16 – 24.12.2019r. )

W tym tygodniu dziecko, będzie:









poznawało tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
wzbogacało zasób słownictwa,
utrwalało znajomość kolęd i świątecznych piosenek,
kształtowało poczucie rytmu,
rozwijało umiejętności matematyczne,
rozwijało sprawności ruchową poprzez ćwiczenia gimnastyczne,
rozwijało umiejętność współdziałania w zespole,
rozwijało sprawność manualną poprzez tworzenie ozdób choinkowych.

http://www.dworeknadstawem.pl/swieta-bozego-narodzenia/

„Dzień jeden w roku”
Autor: Czerwone Gitary
Jest taki dzień
Bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień zwykły dzień
W którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień
W którym radość wita wszystkich
Dzień który już
każdy z nas zna od kołyski
Niebo Ziemi, Niebu Ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.
Jest taki dzień
tylko jeden raz do roku

Dzień zwykły dzień
który liczy się od zmroku
Jest taki dzień
gdy jesteśmy wszyscy razem
dzień piękny dzień
dziś nam rok go składa w darze.
Niebo Ziemi, Niebu Ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie.

„Ulica śnieżynkowa”
Autor: Majka Jeżowska
Majka:
Opadły płatki na pieska w łatki,
czarno-biały był, teraz gdzieś się skrył,
a tu sypie śnieg.
I piesek znika, śnieg go połyka,
oj, gdzie jest - nie wiem, to miał być prezent,
ten pies pluszowy jest.
Dzieci:
I co, i co, i co? Gdzie jest ten mały pies?
Ja go znaleźć muszę...
Majka:
Spokojnie, spokojnie, spokojnie,
prezenty przecież mają duszę!
Refren:
Ulica Śnieżynkowa prezenty w sobie chowa,
o-o, je-je, o-o, je-je!
Ulica Śnieżynkowa zrozumie cię bez słowa,
o-o, je-je, o-o, je-je!
Majka:
Kupiłam jeża - śmiesznego zwierza,
zieloniutki był, teraz gdzieś się skrył,
na choince gdzieś (czu ła-ła ła).
Jeżyka igły wśród igieł znikły,
oj, gdzie jest - nie wiem, to miał być prezent,

czy wiesz, gdzie jest ten jeż?
Dzieci:
I co, i co, i co? Gdzie jest ten mały jeż?
Ja go znaleźć muszę...
Majka:
Spokojnie, spokojnie, spokojnie,
prezenty przecież mają duszę!
Refren:
Ulica Śnieżynkowa prezenty w sobie chowa,
o-o, je-je, o-o, je-je!
Ulica Śnieżynkowa zrozumie cię bez słowa,
o-o, je-je, o-o, je-je!
Majka:
Widziałam misia, jak płakał dzisiaj:
"Pójdę sobie gdzieś, dzieci nie chcą mnie,
stoję w kącie sam...
Do sklepu wrócę, z półki się rzucę".
Nie lubi siebie niechciany prezent,
gdy dzieciom uczuć brak.
Dzieci:
I co, i co, i co? Gdzie jest ten mały miś?
Ja go znaleźć muszę...
Majka:
Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie,
prezenty przecież mają duszę!
Refren:
Ulica Śnieżynkowa prezenty w sobie chowa,
o-o, je-je, o-o, je-je!
Ulica Śnieżynkowa zrozumie cię bez słowa,
serduszkiem swym wybieraj je!
Serduszkiem swym wybieraj je!
Ulica Śnieżynkowa, ulica Śnieżynkowa!
Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka

