Grudzień u Śmiałków
Mój dom

Podczas realizacji tematu będziemy:
- doskonalić sprawność narządów artykulacyjnych i wykonywać
ćwiczenia oddechowe;
- opisywać i porównywać wygląd wybranych domów na podstawie
ilustracji;
- rozwijać słuch fonematyczny dzieląc wyrazy na sylaby;
- uczestniczyć w zabawach kształtujących orientację przestrzenną i
intuicję geometryczną;
- prowadzić obserwacje i wysnuwać z niej trafne wnioski podczas zajęć
badawczych w ramach realizacji innowacji pedagogicznej "Mali
odkrywcy w świecie żywiołów".

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Podczas realizacji tematu będziemy:
- kształtować umiejętność uważnego słuchania tekstu literackiego i
wypowiadania się na określony temat;
- włączać się w akcję Szlachetna Paczka poprzez wykonanie podarunków;
- wdrażać się do czynnego udziału w zabawach organizowanych przez
nauczyciela z uwzględnieniem przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
- doskonalić umiejętność klasyfikowania;
- rozwijać sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową podczas
wykonywania pracy plastycznej "Owoce i warzywa".

Idzie zima ze śniegiem

Podczas realizacji tematu będziemy:
- doskonalić umiejętności samoobsługowe podczas treningu
prawidłowego zakładania rękawiczek, czapki i szalika;
- wzbogacać wiedzę o zjawiskach przyrodniczych;
- rozwijać umiejętność trafnego dobierania stroju do pory roku i pogody;
- wykonywać sensoryczne ozdoby choinkowe w ramach realizacji
projektu edukacyjnego "Sensoryczny Kogel Mogel";
- poszerzać wiedzę na temat instrumentów, rozwijać muzykalność i
wrażliwość słuchową.

Piosenka pt. "Gwiazdka"
Świeci gwiazdka jedna, druga
główką kręci, oczkiem mruga.
Wszystkie gwiazdki zaświeciły,
wszystkie 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.
Czasem główką pokiwają
i mrugają, wciąż mrugają.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:
21.12 - Pierwszy Dzień Zimy.
Alternatywne metody pracy, programy, innowacje:
Ogólnopolski program - "Uczymy Dzieci Programować";
Ogólnopolski projekt edukacyjny - "Sensoryczny Kogel Mogel";
Ogólnopolski projekt - "Terapia ręki";
Międzynarodowy projekt czytelniczy - "Magiczna moc bajek";
Innowacja pedagogiczna - "Mali odkrywcy w świecie żywiołów";
Projekt - "Mali wspaniali poznają siebie".
W codziennej pracy:
"Wokół przedszkola" - program wychowania przedszkolnego
M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej;
"Dziecięca matematyka" - program nauczania matematyki
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

