Grudzień u Badaczy
1.Nadchodzi zima

W trakcie realizacji tematu:


Wysłuchamy opowiadania pt.: „Lucek”- porozmawiamy na temat
odpowiedzialności



Odegramy scenki dramowe , wskazując właściwe zachowanie w różnych
sytuacjach życiowych



Poznamy literę K,k



Poćwiczymy analizę i syntezę słuchową



Poćwiczymy pisanie liter w liniaturze



Przeczytamy



Wykonamy pracę plastyczną „Czapka”



Poznamy cyfrę 4



Rozwiążemy zadania matematyczne



Wysłuchamy piosenki „Zima przyjdzie jutro”



Na podstawie wiersza „ Kto pamięta o zwierzętach” porozmawiamy o
dokarmianiu zwierząt zimą



Wykonamy zadania z kalendarza adwetnowego

2. Coraz zimniej

W trakcie realizacji tematu:


Poznamy różne sposoby ogrzewania mieszkań



Pobawimy się w zabawę „Ciepło-zimno”



Poznamy literę y,Y



Dokonamy analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej



Będziemy budować wypowiedzi na temat bezpiecznych zabaw na
lodzie



Odczytamy tekst słowno obrazkowy



Poznamy zasadę działania termometru



Poznamy cyfrę 5



Będziemy doskonalić umiejętność przeliczania elementów



Ułożymy historyjkę obrazkową „Od owcy do swetra”



Weźmiemy udział w improwizacji ruchowej „ZIMA”



Rozwiniemy zainteresowania przyrodnicze



Wykonamy pracę techniczną „Zwierzęta leśne”



Wykonamy zadania z kalendarza adwentowego

3. Świąteczne przygotowania

W trakcie realizacji tematu:


Będziemy kształtować uczucia życzliwości i chęci pomagania innym



Poznamy zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia



Będziemy budować dłuższe wypowiedzi w zabawie dydaktycznej
„Jak postąpisz?”



Wykonamy ozdoby świąteczne



Nauczymy się wiersza „Choinka”



Weźmiemy udział w zabawie dydaktycznej „ Szopka
bożonarodzeniowa”



Rozwiniemy pamięć słowno-muzyczną poznając piosenkę pt.:
„Święta, Święta, Święta”



Ułożymy świąteczne życzenia



Zaśpiewamy wspólnie kolędę „ Przybieżeli do BETLEJEM”



Wykonamy ćwiczenia grafomotoryczne



Wykonamy zadania z kalendarza Adwentowego

4.Wesołych Świąt

W trakcie realizacji tematu:


Będziemy budować wypowiedzi na temat „ Jak przygotowujemy się
do świąt”



Będziemy klasyfikować obrazki według rodzaju



Zapoznamy się z pracą aktora



Będziemy rozwijać zainteresowania i zdolności aktorskie



Wykonamy gimnastykę buzi i języka



Będziemy ćwiczyć koncentrację



Weźmiemy udział w zabawie matematycznej „Na choince”



Posłuchamy piosenki „Kolędujemy”



Wykonamy pracę plastyczną „Gwiazdki”



Utrwalimy piosenki o tematyce świątecznej



Rozwiniemy poczucie rytmu grając na instrumentach



Złożymy sobie życzenia świąteczne



Wykonamy zadania z kalendarza Adwentowego

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:

Alternatywne metody pracy, programy, innowacje:


Kodowanie na dywanie,



Innowacja„ Mali muzykanci- z muzyką przez świat”,



Projekt „Mali wspaniali – poznają kraj “,

W codziennej pracy:


Dziecięca matematyka,



Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss,



Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,



Elementy z metody Gimnastyki Twórczej R. Labana,



Metoda Dobrego Startu



Metoda Pedagogiki Zabawy Klanza.

