https://www.google.pl/search?q=poziomki&sxsrf=ACYBGNQnHklrnCFHbmPNSigjXHgFI4znA:1577692032165&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwihn5Hp8NzmAhULt4sKHStHDgYQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1536&bih=735#imgrc=flUoCpSsXeWeFM

GRUPA VII
POZIOMKI
Grudzień
Tematy kompleksowe:

1. Grudniowe życzenia 02.12.2019 r.- 06.12.2019 r.
2. Kim będę, gdy dorosnę? 09.12.2019 r. - 13.12.2019 r.
3. Święta za pasem 16.12.2019 r. - 20.12.2019 r.
4. Świąteczne tradycje 23.12.2019 r. - 27.12.2019 r.
5. Witamy Nowy Rok 30.12.2019 r. - 31.12.2019 r.

Grudniowe życzenia

https://www.google.pl/search?q=grudniowe+zyczenia+obrazek&sxsrf=ACYBGNR0WkosPV9Kup8II82z6CLBaYRMLw:1577904660468&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwie6Jr2i
OPmAhUEqYsKHULUB0IQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=735#imgrc=rCTxyuw8ofgRKM

Cele:














doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń
doskonalenie umiejętności słuchania
poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja
rozwijanie umiejętności czytania globalnego
doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli
kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej
wprowadzenie litery K
doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie,
klasyfikowanie
kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunków, z których
dochodzi dźwięk
doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi
kształtowanie poczucia empatii i troski
rozwijanie sprawności manualnych

Święty Mikołaju (sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka-Sypko)

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju,
dzieci już czekają, gdzieś ty, gdzie?
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj
przez komin zawołał: "Śpieszę się!"

Ref.: "Worek prezentów wielki mam,
dobrze marzenia wasze znam.
Wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużyłem krok".

https://www.rmf.fm/magazyn/news,27777,zyczenia-na-boze-narodzenie-2019-zabawne-sms-y-swiateczne-bozonarodzeniowe-e-maile-firmowe-i-inne.html

Kim będę, gdy dorosnę?

https://www.google.pl/search?q=zawody+dawne+i+wsp%C3%B3%C5%82czesne&sxsrf=ACYBGNT55ouRfbT1tJe6D35kOAMfRrcGvQ:1577907043029&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=2ahUKEwj44abmkePmAhUBmIsKHSbhCCEQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=735#imgrc=dAqdxGKS0oNY3M&imgdii=X32k8dVTzKDjfM

Cele:
 poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi
i atrybutów z nimi związanych
 poszerzanie czynnika czynnego i biernego o nazwy zawodów
 doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków
przyczynowo-skutkowych
 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych
zawodów






kształtowanie umiejętności grafomotorycznych
wprowadzenie litery R
doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce
poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze
współdziałania ludzi
 wprowadzenie pojęcia matematycznego długość
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i
planów

https://www.google.pl/search?q=zawody+dawne+i+wsp%C3%B3%C5%82czesne&sxsrf=ACYBGNT55ouRfbT1tJe6D35kOAMfRrcGvQ:1577907043029&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=2ahUKEwj44abmkePmAhUBmIsKHSbhCCEQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=735#imgrc=dAqdxGKS0oNY3M

A jak będę dorosła (D. Wawiłow)
Jak mi ręce urosną,
jak mi nogi urosną,
jak już będę dorosła
i wysoka jak sosna,
to zostanę, zostanę, zostanę... no kim?
To na pewno zostanę lekarzem!
Przyjdę w białym fartuchu, mamie zajrzę do ucha,
tatę poklepię po brzuchu,
powiem: "Trzymaj się, zuchu!" (...)

Święta za pasem

https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99ta+za+pasem+obrazek&tbm=isch&ved=2ahUKEwiykKTnkePmAhVHZZoKHcBbAkAQ2cCegQIABAA&oq=%C5%9Bwi%C4%99ta+za+pasem+obrazek&gs_l=img.3...796259.804032..804257...0.0..0.84.1602.23......0....1..gws-wizimg.......0j35i39j0i8i30j0i24j0i30.2TGn7YTFjKA&ei=ZfMMXvLJBMfK6QTAt4mABA&bih=735&biw=1536#imgrc=FBC6kwdpd9XfPM&imgdii=OesF6SbC-7LgcM

Cele:
 kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych
 doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowoskutkowych
 doskonalenie umiejętności rozumienia zapisów za pomocą symboli
 kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi
 doskonalenie umiejętności uważnego słuchanie
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego
tekstu
 wprowadzenie litery L
 doskonalenie motoryki małej
 doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów

https://www.google.pl/search?q=padaj%C4%85cy+snieg&tbm=isch&ved=2ahUKEwiO7_j-luPmAhXJxMQBHauKA7EQ2cCegQIABAA&oq=padaj%C4%85cy+snieg&gs_l=img.3..0l4j0i5i30j0i24.29287.31903..32160...0.0..0.111.1084.13j1......0....1..gws-wizimg.......35i39j0i131j0i67j0i8i30.WUg4nZ1CsCM&ei=1PgMXo61NcmJk74Pq5WOiAs&bih=735&biw=1536#imgrc=M-So6svNs6biZM

Świąteczne porządki (W. Szwajkowski)
Ida święta - więc sprzątanie!
Dzieci już się biorą za nie
Choć pogoda jest okropna,
Julek żwawo myje okna.
Zosia z mebli ściera kurze,
Tadek woła - Ja odkurzę!
Czy zostało coś dla Anki?
Owszem, może prać firanki.
A, Bożenka jeszcze to jest,
co pracami ich kieruje mówi im, co mają robić,
ale sama nic nie robi.
Inni na nią nie zważają,
bardzo chętnie dom sprzątają,
żeby w święta uroczyste
wszystko w domu było czyste.

Świąteczne tradycje

https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%85teczne+tradycje&sxsrf=ACYBGNRp9XOIrBLWLwdJZhW2ka47iCzmyA:1577908992352&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEw
ikkeiHmePmAhVtxosKHcZqAMQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=735#imgrc=QqIX8O_OvmwF8M

Cele:
 poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Świąt Bożego
Narodzenia w Polsce
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów
obchodzenia przez dzieci Świąt Bożego Narodzenia
 utrzymywanie więzi rodzinnych
 doskonalenie wiedzy na temat sposobów spędzania wolnego czasu z
bliskimi
 kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty
w gościach

 doskonalenie lateralizacji
 doskonalenie równowagi

https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%85teczne+tradycje&sxsrf=ACYBGNRp9XOIrBLWLwdJZhW2ka47iCzmyA:1577908992352&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=2ahUKEwikkeiHmePmAhVtxosKHcZqAMQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=735#imgrc=8BpNJfV5vx_2WM

Cicha noc (sł. J. Mohr, muz. F. X. Gruber)
Cicha noc, święta noc,
Pokuj niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.
(...)

https://www.google.pl/search?q=cicha+noc&sxsrf=ACYBGNQpjH73qWPz1QKZwTeE6bPKr8rG8w:1577909721579&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjewcTjmPmAhWJjYsKHYKOCG0Q_AUoAnoECBAQBA&biw=1536&bih=735#imgrc=XwWMIFCjECmSrM&imgdii=IB3hnqr6DvVkjM

Witamy Nowy Rok

https://www.google.pl/search?q=witamy+nowy+rok&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8hePkm-PmAhUJR5oKHU0NC64Q2cCegQIABAA&oq=witamy+nowy+rok&gs_l=img.3..0i131j0l3j0i24l3.433245.439034..439356...1.0..3.88.1660.23......0....1..gws-wizimg.....10..35i39j0i67j35i362i39j0i10i67j0i3j0i30j0i8i30.tBoNOMMccmU&ei=3P0MXvynComO6QTNmqzwCg&bih=735&biw=1536#imgrc=IymA7VpkYS6ZjM

Cele:
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy

 rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
 zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
 utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi
związanych
 doskonalenie umiejętności muzycznych
 poszerzanie słownika czynnego i biernego o nazwy miesięcy
 zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem

https://www.google.pl/search?q=witamy+nowy+rok&tbm=isch&ved=2ahUKEwj8hePkm-PmAhUJR5oKHU0NC64Q2cCegQIABAA&oq=witamy+nowy+rok&gs_l=img.3..0i131j0l3j0i24l3.433245.439034..439356...1.0..3.88.1660.23......0....1..gws-wizimg.....10..35i39j0i67j35i362i39j0i10i67j0i3j0i30j0i8i30.tBoNOMMccmU&ei=3P0MXvynComO6QTNmqzwCg&bih=735&biw=1536#imgrc=BdVFXW4h63vE0M&imgdii=H7IoTBabQyxjSM

Pory roku (sł. S. Karaszewski, muz. T. Strąk)
Cztery pory ma rok cały,
każda inna oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
lato w słońcu, jesień w liściach.
Ref.: Wiosna, lato, jesień, zima,
cztery pory rok nasz ma,
każda różne zna zabawy,
każda w co innego gra.
Wiosna lubi rower, piłkę,

lato - łódki i kajaki,
jesień - rolki, hulajnogi,
zima - narty, łyżwy, sanki.
Wiosna stawia babki z piasku
lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie,
zima śnieg w bałwana zmienia.
opracowały: P. Białobrzeska, D. Jabłońska

