Grudniowe wyzwania
Zwycięzców

PODCZAS REALIZACJI TEMATU "JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED
MILIONAMI LAT"
- będziemy rozwijać inwencję twórczą podczas opowieści ruchowej "Dawno,
dawno temu"
-wysłuchamy opowiadania E. Stadtmuller "Dionozaury"
-wykonamy pracę plastyczną "Dinozaury"
- będziemy ćwiczyć spostrzegawczość wzrokową szukając w sali jaj
dinozaurowów
- zapoznamy się z treścią i melodią piosenki "Kto widział dinozaura"
- usprawnimy zmysł dotyku szukając figurek dinozaurów w kaszy mannie
imitującej piasek

"KTO WIDZIAŁ DINOZAURA"
1. Bardzo dawno temu
dinozaury żyły
groźne, niebezpieczne
wszystkie bardzo były
Ref.: Dino, dino, dinozaury
z opowiadań znamy,
w parkach rozrywki
dzisiaj je spotkamy
2. Każdy z nich ogromny,
podobny do smoka,
czasem zwinne w morzu
pływał niby foka
Ref.: Dino, dino...
3. Dzisiaj ich już nie ma
i niech tak zostanie,
o bajkowym dino
opowiem dziś mamie
Ref.: Dino, dino

PODCZAS REALIZACJI TEMATU "IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM"
- wysłuchamy opowiadania A. Widzowskiej "Śnieg"
- wprowadzimy instrument perkusyjny: grzechotki i zagramy
akompaniament do piosenki "Zima zła"
- będziemy ćwiczyć motorykę małą w czasie zabaw grafomotorycznych
przy użyciu kaszy manny
- będziemy uczestniczyć w zabawach sensorycznych usprawniających
nasz zmysł dotyku
- wykonamy pracę plastyczną "Zimowy pejzaż"
- będziemy rozwijać umiejętność klasyfikacji podczas zabawy "Zimowe
ubrania"

i

"NASZA ZIMA ZŁA"
Hu! Hu! ha!
Nasza zima zła!
Szczypiew nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
Nasza zima zła!
Hu! hu! ha!
Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała
W ręku gałąź oszroniała,
A na plechach drwa...
Nasza zima zła!
Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma.
Nasza zima zła!
Nasza zima zła!

PODCZAS REALIZACJI TEMATU "W OCZEKIWANIU NA
ŚWIĘTA"
- zapoznamy się z tradycją świąt Bożego Narodzenia
- wykonamy prace plastyczną "Kolorowa choinka"
- rozwiniemy ekspresję twórczą podczas tańca śnieżynek
- usprawnimy zmysł dotyku podczas zabawy sensorycznej "Co
Mikołaj ukrył w worku?"
-wykonamy prezent dla naszych najbliższych
- zapoznamy się z treścią i melodią piosenki "Wesoła choinka"

"WESOŁA CHOINKA"
Na gałązce choinkowej
wiszą dwa jabłuszka
Przy jabłuszku pierwszym pajac
Przy drugim kaczuszka.
Pajac biały jest jak piekarz,
makę ma na brodzie,
a kaczuszka złota, jakby
kąpała się w miodzie.
Choinka, choinka, wesoła choinka,
choinka, choinka wesoła!
Popatrz, mamo- woła Krysiajak ten pajac skacze.
A czy słyszysz- mówi mamajak kaczuszka kwacze?
Pajac tańczy, kaczka kwacze,
posłuchajcie sami,
a zajączek tuż- tuż obok
rusza wąsikami
Choinka, choinka, wesoła choinka
choinka, choinka wesoła!

PODCZAS REALIZACJI TEMATU "NASZE EMOCJE"
- dowiemy się co to są emocje
- będziemy tworzyć kolory emocji
- będziemy odgrywać scenki, podczas których zaprezentujemy
emocje
- wykonamy pracę plastyczną "Emocje mają kolory"
- wysłuchamy edukacyjnej bajki "O złości i spokoju"
- zapoznamy się z treścią i melodią piosenki "Emocje"
- podczas zabaw ruchowych, będziemy się uczyć umiejętnośći
społecznych

"EMOCJE"
Ref.: Radość, smutek, złość i strach.
Tyle uczuć mieszka w Nas.
Te emocje nasze są, które wyjść na zewnątrz chcą.
1. Płyną z serca spontanicznie.
Od kołyski w Nas mieszkają.
I się zdarza bardzo często, że o sobie dać nam dają.
Ref.: Radość....
2. Nie ma wcale nic w tym złego,
że się czasem zezłościmy,
że czujemy wstyd lub smutek
My z tym sobie poradzimy!
Ref.: Radość.....

AKCJE, KTÓRE BĘDZIEMY OBCHODZIĆ W GRUPIE
- 03.12.2021- Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnopsrawnościami
- 06.12.2021- Odwiedziny Mikołaja
- 13.12.2021- Dzień guzika
- 15.12.2021- Koncert- poznajemy instrumenty - flet poprzeczny
- 21.12.2021- Pierwszy Dzień Zimy
W CODZIENNEJ PRACY
- "Wokół przedszkola"- program wychowania przedszkolnego
- "Dziecięca matematyka"- wg koncepcji E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
- Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
PROGRAMY, PROJEKTY, INNOWACJE
- "Mali wspaniali poznają siebie"- projekt przedszkolny
- "Mali odkrywcy w świecie żywiołów- innowacja pedagogiczna
- "Zabawa sztuką"- Ogółnopolski Program Edukacyjny
- "Czytające przedszkole"- Całą Polska Czyta Dzieciom
- "Piękna Nasza Polska Cała"- projekt edukacyjny

