Grudzień
u Żeglarzy
Hu, hu, ha, hu, hu, ha
Nasza zima zła!

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
wysłuchamy opowiadania „O zarazkach”,
obejrzymy film edukacyjny „Obrona przed
zarazkami”,
poćwiczymy orientację w schemacie ciała podczas zabawy ruchowej „Dokładnie
się myjemy”,
nauczymy się poprawnego sposobu mycia rąk w zabawie z gestem
„Myjemy rączki”
będziemy rozwijać umiejętność myślenia przyczynowo- skutkowego opowiadając
historyjkę obrazkową „Choroba Amelki”,
poznamy zawód lekarza podczas zabawy klasyfikacyjnej „Lekarz”
wysłuchamy wiersz „W zdrowym ciele zdrowy duch!”,
będziemy celebrować Międzynarodowy Dzień Osób
z Niepełnosprawnościami.

W trakcie realizacji tematu tygodnia:

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
wysłuchamy wiersz „Poznajemy historię Mikołaja”,
wybierzemy się na „Wyprawę po prezenty” w opowieści słowno-ruchowej,
wykonamy pracę plastyczną „Czapka Mikołaja”,
będziemy doskonalić poczucie rytmu podczas zabawy
rytmiczno- ruchowej „To Mikołaj”,
poćwiczymy umiejetność klasyfikowania w zabawie
„Kto pomoże Mikołajowi?”,
będziemy kształtować prawidłową postawę ciała w zabawach ruchowych
„Poranna pobudka”,
pogłębimy łączące nas więzi w grupie w zabawie integracyjnej „Prezenty dla
wszystkich”,
poćwiczymy spostrzegawczość w zabawie „Prezenty na taśmie”,
będziemy celebrować Dzień Guzika, rozwijając umiejętności matematyczne,
rozwiniemy wiedzę na temat instrumentu
flet poprzeczny poprzez uczestnictwo
w Koncercie edukacyjnym.

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
obejrzymy książki związane tematycznie
z Bożym Narodzeniem oraz posłuchamy kolęd,
poznamy tradycje i zwyczaje Świąt Bożego
Narodzenia,
wysłuchamy opowiadania „Święta”,
zatańczymy w kole przy piosence „Choinka”,
wykonamy pracę plastyczną „Bombka”,
będziemy rozwijać mowę w zabawie słownikowej „Świąteczna kostka do gry”,
poćwiczymy myślenie podczas rozwiązywania zagadek o świętach,
będziemy celebrować Pierwszy Dzień Zimy,
wysłuchamy wiersza „Święta w domu”,

Święta Bożego Narodzenia

Hej kolęda, kolęda …

W trakcie realizacji tematu tygodnia:
wysłuchamy opowiadania „Zimowe zabawy”,
poćwiczymy koordynację wzrokoworuchową w zabawie „Zimowe ścieżki”,
wykonamy pracę plastyczną „Bałwanek”,
rozwiniemy uwagę i koncentrację podczas zabawy
„Ubranie na zimę”,
utrwalimy nazwy kolorów,
zintegrujemy się w zabawie „Biały puch”,
utrwalimy zasady bezpiecznego korzystania z zimowych atrakcji,
poznamy liczebniki porządkowe w zabawie matematycznej „Bałwanki
w wagonikach”,
utrwalimy orientację w schemacie ciała „To cały ja”,
będziemy kształtować prawidłowy nawyk wciągania powietrza nosem
w zabawie „Saneczkarze”,
wysłuchamy wiersz „I jak tu nie lubić zimy?”.

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie:






Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 3 grudnia
Odwiedziny Mikołaja – 6 grudnia
Dzień Guzika – 13 grudnia
Koncert edukacyjny „Poznajemy instrumenty – Flet poprzeczny” – 15 grudnia
Pierwszy Dzień Zimy – 21 grudnia

Alternatywne metody pracy, programy, innowacje:





Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa Sztuką”
Projekt edukacyjny „Ekokulturalne Przedszkole”
eTwinning projekt „The eTwinning World of Eric Carle”

W codziennej pracy wykorzystujemy:





„Wokół przedszkola”- program wychowania przedszkolnego
„Dziecięcą matematykę” autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej
Zabawy z chustą animacyjną - „Klanza”
Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

