Grudzień
w „Artystycznym zakątku”
„W grudniu rzadko ptak zaśpiewa
w srebrze stoją wszystkie drzewa.
Naszą rzeczkę po kryjomu,
w nocy lodem okuł mróz.
Sanki wezwał i do domu
z lasu nam choinkę wniósł”.
Janusz Minkiewicz

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Podczas realizacji tematu:
zaprosimy wybrane urządzenia elektryczne;
poznamy zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych ;
usprawnimy naszą sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe;
udoskonalimy narządy artykulacyjne oraz słuch;
poszukamy, przeliczymy urządzenia elektryczne;
rozwiniemy umiejętności opisywania obrazków;
podejmiemy próby sylabizowania wyrazów oraz pisania po śladzie;
na nowo odkryjemy muzyczny świat przy użyciu „Bum, bum rurek” i zabaw muzycznoruchowych wg Batii Strauss;

będziemy kontynuować w podróż z kodowaniem;
poznamy piosenkę pt. „Urządzenia domowe”, którą zaśpiewamy i zagramy na marakasach
i klawesach
I. Do czego służy pralka?
Wiadomo, że do prania.
Do czego telewizor?
Już wiem – do oglądania.
Do czego służy kuchnia,
na pewno dobrze wiesz,
to na niej ugotujesz, co potem chętnie zjesz.
II. Do czego służy szafa?
To miejsce na ubrania.
Do czego zaś odkurzacz?
Znów wiem, do odkurzania.
Do czego mikrofala,
na pewno dobrze wiesz,
w niej można podgrzać wszystko,
co potem chętnie zjesz.
III. Do czego służy toster?
Do chleba tostowania.
Do czego służy czajnik?
Do wody gotowania.
Do czego jest lodówka,
na pewno dobrze wiesz,
w niej możesz schłodzić wszystko,
co potem chętnie zjesz.

DOMOWI ULUBIEŃCY

Podczas realizacji tematu:
porozmawiamy o naszych domowych ulubieńcach;
zaprosimy na zajęcia wybrane zwierzątka domowe;
poćwiczymy określanie kierunków;
stworzymy akwarium pełne rybek;
zaśpiewamy i zatańczymy do piosenki pt. „O zwierzętach domowych”
I. Choć kłopot z tym niemały,
to w domu je trzymamy,
i robimy dla nich wszystko
i bardzo je kochamy.
Ref.: Jamniczek ma koszyczek,
a kotek – poduszeczkę,
chomiczek ma swój domek,
kanarek zaś klateczkę. (bis)
II. Małgosia ma jamniczka,
chomika ma Dorotka,
kanarka – Karolinka,
a ja – czarnego kotka.
Ref.: Jamniczek ma koszyczek…
III. Jamniczek głośno szczeka,
kocurek cicho ziewa,
chomiczek popiskuje,
kanarek pięknie śpiewa.
usprawnimy buzię i język;
będziemy kontynuować podróż z kodowaniem.

TO JUŻ ZIMA

Podczas realizacji tematu:
poznamy oznaki późnej jesieni;
poeksperymentujemy z wodą i ze śniegiem;
poszukamy, przeliczymy i posegregujemy bałwanki;
podejmiemy dalsze kroki w nauce gry na instrumentach (marakasy, klawesy);
zapanuje iście zimowa atmosfera ze śniegiem w roli głównej;
na nowo odkryjemy nasze talenty wokalne przy piosence pt. „Zima biała”
I. Pada śnieg, biały śnieg,
puszyste płateczki,
biały płot, biały dach,
białe choineczki.
Ref.: Zima, zima biała,
śniegiem posypała,
lodem skuła wodę,
szczypie w nos i w brodę. (bis)
II. Dziadek Mróz woła nas:
„Chodźcie na saneczki.
Bawmy się, cieszmy się,
zjeżdżajmy z góreczki”.
Ref.: Zima, zima biała…

ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ

Podczas realizacji tematu:
poznamy tradycje świąt Bożego Narodzenia;
poeksperymentujemy ze śniegiem;
wykonamy gimnastykę buzi i języka poprzez różne ćwiczenia;
będziemy słuchać świątecznych opowiadań;
zaśpiewamy piosenkę pt. „Pod zieloną choineczką”
I. Pod zieloną choineczką
czekają prezenty.
Zostawił je dziś dla dzieci
sam Mikołaj Święty
Ref.: Już na stole jest opłatek,
pod obrusem siano
i za chwilę wszystkie
dzieci prezenty dostaną.
II. Na zielonej choineczce
lampki kolorowe
zaświeciły dzisiaj jaśniej
na święto grudniowe.
Ref.: Już na stole jest opłatek...
zaprosimy do zabaw choinkę i bombki;
wspólnie pokolędujemy przy choince;
zakodujemy małe co nieco i pochwały polecą.

SKOK W NOWY ROK

Podczas realizacji tematu:
poznamy sylwestrowe i noworoczne tradycje;
poeksperymentujemy ze śniegiem;
porozmawiamy o marzeniach na Nowy Rok;
będziemy słuchać wierszy o Sylwestrze oraz o Starym i Nowym Roku;
utrwalimy znajomość piosenki pt. „Pod zieloną choineczką”
I. Pod zieloną choineczką
czekają prezenty.
Zostawił je dziś dla dzieci
sam Mikołaj Święty
Ref.: Już na stole jest opłatek,
pod obrusem siano
i za chwilę wszystkie
dzieci prezenty dostaną.
II. Na zielonej choineczce
lampki kolorowe
zaświeciły dzisiaj jaśniej
na święto grudniowe.
Ref.: Już na stole jest opłatek...
zaprosimy do zabawy zegary;
nasze rączki wykonają serpentyny;
udamy się w świat muzycznych zabaw.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami - 3 grudnia;
Odwiedziny Mikołaja - 6 grudnia;
Labo Odkrywcy - „Kolorowe jony” - 9 grudnia;
Dzień guzika - 13 grudnia;
Koncert edukacyjny „Poznajemy instrumenty” - 15 grudnia;
Przedstawienie świąteczne - 17 grudnia;
Pierwszy dzień Zimy - 21 grudnia.

ALTERNATYWNE METODY PRACY, PROGRAMY, INNOWACJE:
VIII edycja Uczymy Dzieci Programować;
Europejskie projekty eTwinning:
- What our hands can do;
- Projekt ekologiczny - „ZIELONE PUDEŁKO W 4 PORACH ROKU”;
- Ile matematyki jest w obrazie?
Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski;
„Sensorycznie się rozwijam, bo skaczę, biegam, badam i dotykam” - innowacja
pedagogiczna.
W codziennej pracy:
Dziecięca matematyka;
Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, Metoda Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne;
Terapia ręki.

