GRUDZIEŃ 2018 r. GRUPA VIII
TYDZIEŃ 1 (03-07.12.2018): Jak wyglądał świat przed milionami lat
1.
2.
3.
4.
5.

Dinozaury – straszne jaszczury
Jakie były dinozaury?
Starożytne olbrzymy
Dlaczego wyginęły dinozaury?
Dinozaury z wykopalisk

Cele:












wzbogacenie wiedzy o dinozaurach,
rozwijanie koncentracji uwagi,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
kształtowanie poczucia rytmu,
rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
liczenie w zakresie 3 w aspektach głównym i porządkowym,
stopniowanie przymiotnika duży,
rozwijanie mowy,
rozwijanie orientacji przestrzennej,
rozwijanie percepcji wzrokowej.

Piosenki i wiersze
B. Forma „Kto widział dinozaura?”
1. Bardzo dawno temu
dinozaury żyły,
groźne, niebezpieczne
wszystkie bardzo były.
Ref.: Dino, dino, dinozaury
z opowiadań znamy,
w parkach rozrywki
dzisiaj je spotkamy.
Ref.: Dino, Dino…
2. Każdy z nich ogromny,
podobny do smoka,
czasem zwinnie w morzu
pływał niby foka.

Ref.: Dino, dino…
3. Dzisiaj ich już nie ma
i niech tak zostanie,
o bajkowym dino
powiem dziś mamie.
Ref.: Dino, dino…

Źródło: dekowizja.pl
Wiersz A. Wojtyło „Dinozaury”
Dinozaury to takie stworzenia,
których już od dawna na świecie nie ma.
Niektóre były duże, wielkości wieżowca,
a inne małe, na przykład jak owca.
Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,
jego się bało każde stworzenie.
Jak szedł, to wokół ziemia drżała,
siał pośród zwierząt strachu bez mała.
Największe były brontozaury chyba,
ich szyje sięgały prawie do nieba.
Skubały listki z koron drzew,
smakował im także mały krzew.
Pterozaury to gady, które latały,
one naszym ptakom początek dały.
Diplodoki to gady pływające,

ich rozmiary były imponujące.
Dinozaury wyginęły miliony lat temu
i do dzisiaj nie wiemy czemu.
Krążą na ten temat różne spekulacje
i do końca nie wiadomo, kto ma rację.

Źródło: SimbaShop.nl

1.
2.
3.
4.
5.

TYDZIEŃ 2 (10-14.12.2018): Idzie zima ze śniegiem
Zimna zima.
Roztańczony bałwanek.
Mikołajki.
Zimowe ubrania.
Zima wokół nas.

Cele:











wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych,
rozwijanie koncentracji uwagi,
rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu,
rozwijanie mowy,
poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
rozwijanie słuchu fonematycznego,
zapoznanie z tradycją mikołajek

Piosenki i wierszyki
„Zima” B. Forma
1. Lecą kule śniegowe,
Julka mknie na sankach,
lepią dzieci ze śniegu
pięknego bałwanka.
Ref.: Zatańczymy, bałwanku,
baw się razem z nami,
teraz biegać będziemy
pomiędzy drzewami. (2 x)
2. Wyszedł z lasu zajączek
i sarenka mała,
bo bałwanka ze śniegu
jeszcze nie widziała.
Ref.: Zatańczymy…
3. Nasz bałwanek się cieszy:
jak tu pięknie w lesie,
śmiech wesoły daleko

echo leśne niesie.
Ref.: Zatańczymy…

Źródło: eduzabawy.com

Wiersz B. Formy „Zima”
Saniami Pani Zima przybyła,
wspaniałe czapy drzewom uszyła.
Ubrała dachy w płaszcze zimowe,
wszystkim rozdała kołdry puchowe.
W krainę śniegu Zima saniami,
szybko pomknęła dziś razem z nami.
Do swego zamku nas zaprosiła
i pyszne lody nam przyrządziła.
Jak śnieg powstaje opowiadała,
jak zrobić z wody lód pokazała.
Rozdała gwiazdki na pożegnanie,
tak się skończyło z Zimą spotkanie.

Źródło: bliżej przedszkola.pl

TYDZIEŃ 3 (17-21.12.2018): Idą święta
1.
2.
3.
4.
5.

W oczekiwaniu na święta.
Choinka.
Kolorowe bombki.
Świąteczna atmosfera.
Świąteczne prezenty.

Cele:









wzbogacenie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia,
rozwijanie koncentracji uwagi,
rozwijanie mowy,
umuzykalnianie dzieci,
poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
rozwijanie umiejętności liczenia,
rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
rozwijanie sprawności manualnej.

Piosenki i wierszyki
B. Forma „Choinka”
1. Pachnąca, zielona,
przybyła dziś do nas.
Witamy cię wszyscy,
choinko zielona.
Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka
na niebie zaświeci,
kolędę zanucą z rodzicami dzieci. (2 x)
2. Na niej bombki, łańcuch,
malutkie serduszka,
pachnące pierniczki
i małe jabłuszka.
Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka…
3. Nasza choineczka

pięknie przystrojona,
kolorowym blaskiem
zamruga dziś do nas.
Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka…

Źródło: fotkoblog.pl
Wiersz B. Szelągowskiej „Święta w domu”
Świecą światła na choince,
dom blaskiem jaśnieje.
Święta, święta! – wielka radość
z narodzin w Betlejem!
Ciasta pachną, śledź, pierogi…
Wszystko lśni czystością.
I dwanaście pysznych potraw
podamy dziś gościom.
Wśród prezentów, śmiechu, gwaru
dni spędzimy mile.
W naszych sercach zachowajmy
na długo te chwile.

Źródło: youtube.com

TYDZIEŃ 4 (24-28.12.2018): Projekt książka
Cele:
1. Budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy: słowne, literackie, teatralne,
muzyczne, plastyczne i techniczne.
2. Wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką.
3. Wdrażanie do poszanowania książek.
4. Rozwijanie umiejętności formułowania pytań.
5. Poznawanie utworów literatury dziecięcej.
6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.
7. Prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją
projektu.
8. Integrowanie grupy poprzez zabawy i działania podczas pracy nad wspólną książką.
9. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności

Piosenki i wiersze
Wiersz B. Szelągowskiej „Moje książki”
Moje książki kolorowe!
Bardzo was oglądać lubię.
Bądźcie zawsze takie piękne,
a ja nigdy was nie zgubię!
Musisz zatem nas szanować,
kartek nie gnieść, nie wydzierać.
Brać nas zawsze w czyste ręce,
kurz z okładek nam wycierać…
Wiedzą swą się podzielimy z tobą za to
i w podzięce będziesz wiedzieć coraz więcej!

Źródło: skyearth.blox.pl

Wiersz A. Nosalskiego „Książka”
Jestem książka.
W bibliotece mam mieszkanie.
Bardzo lubię, gdy przychodzisz na spotkanie.
Przy mnie możesz świat objechać bez biletu
i na księżyc rozpędzoną mknąć rakietą.
W historyczne, dawne czasy w mig się przenieść
albo w przyszłe, jeśli takie masz życzenie.
Ja uśmiechem swej okładki wciąż cię witam
i zapraszam, byś otworzył mnie i czytał.

Źródło: sp3cieszyn.pl
Opracowała M. Grochowska

