Grudzień u Bystrzaków
„Domowi ulubieńcy”
Podczas realizacji tematu:
- Poznamy treść opowiadania Anny Świrszczyńskiej Pimpuś.
- Utrwalimy umiejętność odpowiadania na pytania związane z treścią
wysłuchanego tekstu.
- Nauczymy się piosenki dla Mikołaja – Pod zieloną choineczką.
- Podczas prób z okazji Jasełek będziemy rozwijać mowę, ćwiczyć pamięć
i umiejętność uważnego słuchania oraz umiejętności wokalne.
- Wykorzystując materiały o różnej fakturze wykonamy pracę
plastyczną – Moje ulubione zwierzątko.
- Weźmiemy udział w zabawach i ćwiczeniach utrwalających umiejętność orientacji
w przestrzeni z zastosowaniem określeń: przed siebie, za siebie, w bok.
- Składając kilku elementowe obrazki w jednolitą całość będziemy ćwiczyć analizę
i syntezę wzrokową.
- Weźmiemy udział w zabawach muzyczno ruchowych
przy piosence – O zwierzętach domowych.
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Grudzień u Bystrzaków
„To już zima”
Podczas realizacji tematu:
- Wysłuchując opowiadania – Gawronek poznaje zimę, w oparciu o tablicę
demonstracyjną dowiemy się jakie są oznaki nowej pory roku: lód na stawie,
zimna temperatura, śnieg.
- Za pomocą czarnych kartek i białych kredek stworzymy galerię śnieżynek
- Wykonując z papieru postać śniegowego bałwanka będziemy doskonalić
sprawność manualną w zakresie posługiwania się nożyczkami i klejem.
- Weźmiemy udział w zabawach muzyczno – ruchowych, przy piosence – Zima
biała, mających na celu umuzykalnianie dzieci, nauczymy się korzystać
z instrumentu – grzechotki
- Przeliczając papierowe bałwanki utrwalimy umiejętność przeliczania elementów
od strony lewej do prawej oraz liczenia w zakresie czterech i więcej.
- Biorąc udział w zabawach ruchowych z elementami skoku będziemy rozwijać
ogólną sprawność fizyczną oraz miękkość odbicia i doskoku.

Grudzień u Bystrzaków
„Święta tuż - tuż”
Podczas realizacji tematu:
- Na podstawie prezentacji multimedialnej poznamy tradycję Świąt Bożego Narodzenia: (ubieranie choinki,
przygotowywanie potraw wigilijnych, wypatrywanie pierwszej gwiazdki, wkładanie sianka pod obrus, spożywanie
wieczerzy wigilijnej, puste miejsce dla nieobecnych, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, obdarowywanie się
prezentami, śpiewanie kolęd, udział w pasterce).
- Wspólne kolędowanie – wprowadzenie w atmosferę świąt.
- Obejrzymy kartki świąteczne. Podejmiemy próby ułożenia życzeń składanych podczas dzielenia się opłatkiem.
- Wykonamy własną kartkę świąteczną.
- Zabawy przy piosence – Pod zieloną choineczką.
- Weźmiemy udział w zabawach matematycznych kształtujących umiejętność dodawania i odejmowania elementów.
W grudniu w naszym przedszkolu będziemy obchodzić:
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – 03.12.2021
Odwiedziny Mikołaja – 06.12.2021
Labolo – 09.12.2021
Dzień guzika – 13.12.2021
Koncert – poznajemy instrumenty – 15.12.2021
Pierwszy dzień Zimy – 21.12.2021

