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GrudzieńTematy tygodnia:
1. Grudniowe życzenia2. Święta za pasem3. Świąteczne tradycje4. Kim będę gdy dorosnę?
Dziecko zdobywa następujące umiejętności:
• określa swoje pragnienia, identyfikuje i nazywa własne emocje,• buduje proste wypowiedzi
zrozumiałe dla otoczenia,
•
usprawnia spostrzegawczość wzrokową – porównuje kształty różnych elementów i łączy je w
pary,
• rozwija wyobraźnię i ekspresję twórczą – wykonuje prace plastyczne,
• kształtuje myślenie przyczynowo- skutkowe – opowiada historyjkę obrazkową,
• używa określenia: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy,
• układa sekwencje rosnące lub malejące, doskonali liczenie i porównywanie zbiorów,
• kształtuje poczucie empatii i troski, kształtuje postawę gotowości do pomagania,
• rozwija wyobraźnię i ekspresję ruchową,
• czerpie radość ze wspólnej zabawy, wdraża się do współdziałania w grupie,
• tworzy budowle z różnego rodzaju klocków i materiałów codziennego użytku,
• kształtuje myślenie logiczne, wnioskuje i rozwiązuje zagadki słuchowe nt. różnych zawodów,
• uczy się wykonywania czynności porządkowych, pomaga w pracach domowych,
• doskonali umiejętność różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki,
• dostrzega regularności, odwzorowuje i kontynuuje rytmy,
• rozumie określenia: na górze, na dole, wysoko, nisko,
• wytwarza radosną atmosferę i uczucie radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie,
• wzbogaca wiedzę na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
• wdraża się do kulturalnego zachowania przy stole.
Realizacja wartości wychowawczych:
Wartość: KULTURA BYCIA
Zasada: Bądź kulturalny.Normy postępowania:
Używaj form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”Pamiętaj o witaniu i
żegnaniu się- odpowiednio używaj wyrażeń: „dzień dobry”, „do widzenia”, „cześć”.
Okazuj szacunek dorosłym (starszym osobom).
Słuchaj, gdy ktoś mówi, nie przerywaj.
Nie niszcz (zabawek, przedmiotów, pracy innych).
Prawidłowo posługuj się sztućcami.
Po skończonym posiłku wytrzyj usta, podziękuj i zasuń krzesełko.
"List do Mikołaja" - Witold Szwajkowski
Tola list przygotowuje –hulajnogę w nim rysuje.Chce załatwić, jak się zdaje,coś ze Świętym
Mikołajem.
Tola ma
już list gotowy
i do skrzynki go pocztowej
bardzo chciała wrzucić sama,
lecz jej musi pomóc mama.
Odebrała paczkę teraz
i z przejęciem ją otwiera –
przyniósł prezent jej Mikołaj,
a więc Tola jest wesoła!
"Prezent dla Mikołaja" - Dorota Gellner
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A ja się bardzo, bardzo postaramI zrobię prezent dla Mikołaja.Zrobię mu szalik piękny i nowy,Że
by go nosił w noce zimowe.
I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy,
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.
Niech się ucieszy Mikołaj Święty,
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.
"Wszyscy dla wszystkich" - Julian Tuwim
Murarz domy buduje,Krawiec szyje ubrania,Ale gdzieżby co uszył,Gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
To by szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.
"Piękne kartki, ciepłe słówka" - Bożena Pierga
Kiedy się zbliżają święta,o znajomych swych pamiętaj.Wyślij kilka widokówek,a w nich kilka
ciepłych słówek.
Przyjaciołom z miasta Łodzi
życzyć zdrowia nie zaszkodzi,
a kumplowi spod Sopotu –
żeby pozbył się kłopotów.
Gdy okazja się nadarzy,
życz każdemu, o czym marzy!
"Już coraz bliżej święta" - Dominika Niemiec
Już coraz bliżej ta chwila,za oknem całkiem biało.Już niebawem przystroimyzieloną choinkę
całą.
Ubierzemy ją
w korale,
świat
ełka mrugające.
Zawiesimy na niej bombki
i pierniki pachnące.
Wszyscy już się cieszą
i doczekać się nie mogą dnia tego,
Gdy, stojąc pod piękną choinką,
życzyć sobie będziemy wszystkiego najlepszego.
"Gwiazdka" - Zbigniew Trzaskowski
Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci,Jak małe ptaki z gniazd,Patrzą na niebo, czy już świeciNaj
pierwsza z wszystkich gwiazd.
O zimne szyby płaszczą noski
W okienkach miast i wsi,
Czy już sfrunęła z ręki Boskiej,
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Czy już nad nami tli [...]
Białe opłatki, białe stoły,
Świeżych choinek las...
Doprawdy mogą dziś anioły
Zagościć pośród nas.
Tylko ta gwiazda niech zaświeci
Nad ciszą białych dróg
I zawiadomi wszystkie dzieci,
że się narodził Bóg.
"Dla kogo to nakrycie?" - Witold Szwajkowski
Po co na stole wolny talerzyki komplet sztućców, co przy nim leży?W noc wigilijną zachodzę w
głowę,
czemu nakrycie jest
dodatkowe?
Jest taki
zwyczaj, mówiąc najprościej,
by się kolacją podzielić z gościem.
Gdy gość się zjawi niespodziewany,
będzie przy stole mile widziany.
"Ulepiła Hanka małego bałwanka"
Ulepiła Hanka małego bałwanka,małego bałwanka raz, dwa, trzy!Bardzo się cieszyła, wesoło
tańczyła,
wesoło tańczyła raz,
dwa, trzy!
Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy,nosek marchewkowy raz, dwa, trzy!I dwa oczka
czarne, a na głowie garnek,
a na głowie granek raz, dwa, trzy!
Słonko zaświeciło, snieżek roztopiło,śnieżek roztopiło, raz, dwa, trzy!Więc się smuci Hanka, że
nie ma bałwanka,
że nie ma
bałwanka, raz, dwa, trzy!
Ulepiła Hanka małego bałwanka,małego bałwanka raz, dwa, trzy!Bardzo się cieszyła, wesoło
tańczyła,
wesoło tańczyła raz,
dwa, trzy!
"Mikołaj"
Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.Hu, hu, ha,
tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.Hu, hu, ha,
tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
"Świeci gwiazdka"
Świeci gwiazdka jedna, druga.Główką kręci, oczkiem mruga.Wszystkie gwiazdki zaświeciły.Wsz
ystkie razem zatańczyły.
Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko
zabawimy się w kółeczko.
Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko
zabawimy się w kółeczko.
Krążą w kółko gwiazdki obie.
Czasem nóżką tupną sobie.
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Czasem główką pokiwają.
I mrugają, wciąż mrugają.
"Świąteczne porządki"- Bożena Forma
Wkrótce czas świąt nadejdzie,wielkie porządki w przedszkolu.W oknach piękne witraże,girlandy
wiszą w holu.
Łańcuchy, bombki złocone
w blasku lampek się mienią,
zdobione pięknym blaskiem,
złotem i czerwienią […]
"Pierniki" - B. Forma
Wielkie wydarzenie –pierniki pieczemy.Ciasto wyrobione,więc je wałkujemy.Wycinamy w cieście
serca i księżyce,
domek i aniołka,
piękną baletnicę.
Kiedy się upieką,
to je ozdobimy.
Lukrowane na choince
wspólnie powiesimy.
"Choinka" - Bożena Forma
W kącie naszej salipięknie przystrojona,panna choineczkauśmiecha się do nas.Na niej bańki,
łańcuch,
lampki
kolorowe.
Gwiazdeczki prześliczne,
złocone, bajkowe.
Na jednej gałązce
piernikowe ludki,
a na innej siedzą
małe krasnoludki.
Pajacyk, kogucik,
maleńkie serduszka,
chrupiące ciasteczka,
pachnące jabłuszka.
Wkoło tańczą dzieci,
kolędy śpiewają,
na choince świecidełka
radośnie wieszają.
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