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

1. Projekt „Dinozaur”
(30.11 – 04.12.2020r. )

2. Idzie zima ze śniegiem
(07-11.12.2020r.)

3. Idą święta
( 14 – 18.12.2020r. )

4. Nasza choinka
(21-31.12.2020)

1. Projekt „Dinozaur”

(30.11 – 04.12.2020r. )

https://allegro.pl/oferta/oplatki-na-tort-dinozaur-nasyc-kolorym-grube-24h-6859492418

W tym tygodniu będziemy:
 rozwijać mowę,
 poznawać wygląd i nazwy wybranych dinozaurów,
 rozwijać słuch fonematyczny,
 rozpoznawać i nazywać poznane litery,
 rozwijać umiejętność liczenia,
 rozwijać orientację przestrzenną,
 rozpoznawać i nazywać poznane zapisy cyfrowe liczb,
 rozwijać sprawność fizyczną,
 rozwijać umiejętność obrazowania tekstu ruchem,
 rozwijać umiejętność grania na instrumentach perkusyjnych,
 rozwijać sprawność manualną,
 wykorzystywać w pracy materiały odpadowe,

Dinozaur w szafie (sł. i muz. Krystyna Gowik)

I.

Dziś w przedszkolu w szafce Oli, coś tupało,
Coś szurało, coś syczało.
Gdy ją Pani zobaczyła, coś wypadło i od razu
Kapcie Oli zjadło!
Ref. Kto polubi dinozaura, dinusia
Dzidziusia?
Malutki jest i zgubił się swej mamie. Kto pogłaska go po głowie
I bajkę opowie?
Kto dinozaurem się dziś zajmie ?
II.
Biega dino po dywanie, paszczą kłapie, za ubranka dzieci łapie!
Ale dzieci się nie boją dinozaura, Pani nawet nosek mu wytarła!
Ref. Kto…
III.
Usiadł dino przy stoliku głodny taki, Połknął książkę, dwa mazaki.
Pogryzł zeszyt i pochrupał wszystkie kredki, a na koniec Majce zjadł
skarpetki!
Ref.: Kto…
IV. Po spacerze wszystkie dzieci go szukały, ale zniknął Dinuś mały…
Pewnie mama go znalazła i zabrała. Cała nasza grupa posmutniała.

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/raptor-dinozaur

2. Idzie zima ze śniegiem
(07-11.12.2020r.)

http://przykona.edu.pl/index.php/artykuly-przedszkola/121-z-zycia-przedszkola-2015-16/1246-dzieci-lubia-zime

W tym tygodniu będziemy:
- obserwować zmiany występujące w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
- rozwijać umiejętności wypowiadania się na podany temat
- rozwijać słuch fonematyczny
- wzbogacać doświadczenia plastyczne
- poszerzać wiadomości dotyczące charakterystycznych cech zimy
- rozwijać rozumowanie przyczynowo- skutkowe
- utrwalać pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni
-określać pogodę, nazywać zjawiska atmosferyczne związane z zimą
- badać i określać właściwości fizyczne wody, śniegu i
- poznawać zimowe dyscypliny olimpijskie
-ustalać zasady bezpieczeństwa obwiązujące podczas zabaw zimowych, nabywać umiejętności
przewidywania i konsekwencję niebezpiecznych zachowań podczas zabaw

Zima (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).
I. Taka

cisza dookoła,
tak się zmienił park i sad.
Nocą przyszła do nas zima,
zasypała śniegiem świat.
Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg.
Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.
II. Patrz, śnieżynki tańczą walca

i wirują z wiatrem w takt.
Wznoszą się wysoko w górę.
Niech ten taniec długo trwa.
Ref.: Pada śnieg
III. Jest tak pięknie, tak jak w bajce,
jakby ktoś odmienił świat.
Jakby czarodziejską różdżką
zmienił wszystko wokół nas.
Ref.: Pada śnieg…

Wiersz Bożeny Formy Zima.
Lecą z nieba płatki śniegu, Mróz siarczysty uszy ściska,
świat się cały bieli wkoło. nosy wszystkich są czerwone.
Zabierz narty oraz sanki, Zimo! Śniegu sypnij więcej,
na dół z górki mknij wesoło. dzieci będą zachwycone.

3. Idą święta
( 14 – 18.12.2020r. )

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/swiety-mikolaj-w-kostiumie-niosacym-worek_3242340.htm

W tym tygodniu będziemy:
- poznawać tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
- rozwijać umiejętność wypowiadania się na określony temat
- rozwijać umiejętności dekodowania
- wzbogacać wiadomości na temat form składania sobie życzeń
- poznawać i utrwalać nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych
- rozwijać umiejętności wokalne i artystyczne poprzez występy dla bliskich
- wzbogacać wiedze na temat tradycji przystrajania choinki
- rozwijać wrażliwość zmysłów

-poznawać dni tygodnia
- przeliczać przedmioty stosując liczebniki główne i porządkowe

„Wesoła choinka”
Autor: Jakub Koczanowski
Przyszła do przedszkola
Choinka zielona,
powiedziała dzieciom:
- Chcę być wystrojona.
Dzieci się zebrały,
pracę podzieliły
i piękne ubranka
choince zrobiły.
Świątecznie ubrana,
jasnym blaskiem świeci.
Choinka została
W przedszkolu u dzieci.
Kolęda „Przybieżeli do Betlejem”…

4. Nasza choinka
(21-31.12.2020)

http://point24.pl/jak-zalozyc-lampki-na-choinke/

W tym tygodniu będziemy:
- realizować projekt „Tydzień Bajek Polskich”,
- obserwować zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
-uczestniczyć w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków
zachowań, zwrócenie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru.
- poznawać tradycje związane z Bożym Narodzeniem
- poznawać elementy pogody charakterystyczne dla zimy
- aktywne uczestniczyć w nagraniu przedstawienia dla rodziców
- Kultywować tradycję, zwyczaje rodzinne związane ze świętami
-Doskonalić umiejętności przeliczania oraz klasyfikacji.

Kolęda: „Lulajże Jezuniu”, „Gdy śliczna Panna”, „Do szopy hej
pasterze”

Rodzinne zabawy
matematyczne:

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwi-dzieci-liczby-i-image90287346

1.

ORIENTACJA PRZESTRZENNA - czyli kształtowanie umiejętności,
które pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie
rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje. Kompetencje te powinno się
kształtować zgodnie z prawidłowościami rozwojowymi przez cały okres
wychowania przedszkolnego. W pierwszej kolejności dziecko uświadamia
sobie położenie przedmiotów wokół siebie, w stosunku do własnego ciała,
znacznie później potrafi określić stosunek między przedmiotami na

podstawie położenia pierwszych względem innych. Orientację przestrzenną
rozwijają między innymi wszelkiego typu aktywności związane z
tworzeniem labiryntów.
Przykłady zabaw:


LEWA-PRAWA
Cel: wprowadzenie stron lewa- prawa.
Należy wykonać kilka podskoków, by przyspieszyć akcję serca. Odszukać,
gdzie bije serce, rękę bliższą sercu zostawiamy na tym miejscu, bierzemy
frotkę i zakładamy na tę rękę- informujemy - to lewa ręka.
Zobaczymy co mamy po lewej stronie? (lewe ucho, oko, itp.)
Wyciągnij do przodu lewą rękę- pokaż i powiedz, co widzisz po lewej
stronie? itd. (to samo robimy z prawą stroną, ręką – frotka w tym czasie cały
czas pozostaje na lewej ręce) .



MARSZ POD DYKTANDO
Cel: utrwalenie stron ( z frotką na lewej ręce)
Dziecko porusza się zgodnie z instrukcją osoby dorosłej.
-Idź w prawo 2 kroki…
-Idź do przodu 3 kroki… do tyłu 1 krok…teraz 5 kroków w lewo, itd.



TANIEC CZĘŚCI CIAŁA.
Cel: kształtowanie świadomości własnego ciała.
Rodzic prosi, aby dziecko poruszało wskazanymi częściami ciała w rytm
muzyki. Tańczą kolejno: głowa, szyja, ramiona, ręce, dłonie, palce, tułów,
biodra, nogi, stopy.
Opracowanie: mgr Karolina Bartnicka

