Grudzień 2016/2017
4p – Pliszki
Ścieżka edukacyjna: Boże Narodzenie – tradycje i zwyczaje świąteczne. Zimowa zabawa w
teatr.
Ścieżka religijna: Adwent – radosne oczekiwanie.
Nawyki:
Socjalizacja: Dzielę się z innymi.
Praca: Pamiętam o odpowiedniej postawie podczas modlitwy.
Autonomia: Sam pilnuję porządku w sali i w szatni.
Bity:
Obrazkowe: dinozaury, rasy psów (II p.).
Matematyczne: odejmowanie 14 – 1 =12,… ; liczby nieparzyste 81-99 (zapis cyfrowy).
Czytania: wyrazy rozpoczynające się literą „Ł”, „M”.
Psychomotoryka:
Ruchy naprzemienne, pokonywanie przeszkód w marszu, truchcie i biegu:
 ruchy naprzemienne marsz z dotykaniem prawa ręka lewe kolano i lewa ręka prawe
kolano, w miejscu następnie w ruchu;

 wiczenia ze zmianą powierzchni po której chodzimy: przejście po materacu, po
wykładzinie, po skakance, między pachołkami;
 jedna noga w kole, druga poza i zmiana równoczesna;
 przekładanie woreczka w miejscu i w ruchu;
 spacer w siadzie prostym bez pomocy rąk;
 „wiatraki” w postawie nogi w rozkroku skręcamy się w prawo, w lewo nogi są
nieruchomo;
 bieg w podskokach przeskoki z prawej na lewą nogę, ruchy naprzemienne;
 przeciągnie po ławeczce w leżeniu przodem.
Edukacja polonistyczna:
 globalne czytanie wyrazów dotyczących tematyki zajęć;
 dzielenie wyrazów na sylaby;

 wiczenie aparatu artykulacyjnego oraz analizatora słuchowego.
Edukacja matematyczna: Rytmiczna organizacja czasu.
Edukacja literacka:
1. C. Reptuch, Świat zwierzątek, Firma Księgarska Jacek Olesiejuk
2. W. Widłak, Pan Kuleczka, Wydawnictwo Media Rodzina
Przysłowia:



„Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity.”
„Ten się nie myli, co nic nie robi.

Zagadki:
Wędruje tędy i owędy, roznosi życzenia, kolędy. O choinkach dla dzieci pamięta, o
prezentach, o głodnych zwierzętach. (grudzień)
 Jaką porę mamy, gdy za morzem są bociany? (zima)
 Jest sroga pani na świecie, znasz ją dobrze miłe dziecię. Ma trzech synów: Pierwszy –
ostry, w uszy szczypie. Drugi – miękki, w białe płatki, chociaż dobry, w oczy sypie.
Trzeci – twardy, jak szkło gładki. Nazwij synów, nazwij matkę. I już całą masz zagadkę.
(zima: mróz, śnieg, lód)
 Nosi je na rękach nawet słaby malec. Mogą mieć pięć palców, albo jeden palec.
(rękawiczki)
 Jakie to węże na drutach rosną? Zimą są na szyi, w szafie zasną wiosną. (szalik)
 W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam - ćwierkaniem? (karmnik)
 Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie
powiem! (bałwan)
 Szybko po lodzie niosą nas one, obie do butów są przyczepione. (łyżwy)
 Wszystkie pojazdy na świecie muszą mieć koła, jak wiecie. A te nie mają ich wcale!
i zimą jeździ się na nich wspaniale. (sanki)
 Podłoga z wody – twarda jak kamień. Tańce i zawody urządza się na niej. (ślizgawka)
 Byś po śniegu jeździć mógł, musisz przypiąć je do nóg. (narty)
(ostatni tydzień grudnia)
 O tym drzewku wiele mówić wam nie będę. Pod jego gałązkami zaśpiewacie kolędę.
(choinka)
 Już słychać kolędy. Drzewka pachną wokół… Pora na kolację, najważniejszą w roku.
(wigilia)
 Rodzi się w Noc Sylwestrową, coraz śmielej stawia krok, nazywa się … (Nowy Rok)


Zadania logopedyczne:
Wyraźne powtarzanie tekstu za nauczycielem:
„Przeleciały trzy pstre przepiórki przez trzy pstre kamienice.”
„Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął.”
„Suchą szosą szła szczypawka susząc sobie szczypce.”
„Tkaczka tka, kaczka czka. Kaczka czka, tkaczka tka.”
Wymawianie na przemian „ a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi górnej
i dolnej.
 „ Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.






Wiersz:
„Zima” D. Gellner
Zima wcale nie jest cicha.
W zimie wiele głosów słychać:
Dzwonią dzwonki, trzeszczą sanie To jest właśnie zimy granie.

Mróz wygrywa groźnym palcem
Na klawiszach sopli walce,
Wiatr za płotem gwiżdże, hula...
Bęc!
Upadła śnieżna kula.
Pewnie dzieci grają w śnieżki.
Szurr - ktoś zgarnia

Śnieg ze ścieżki.
Dzwoniec gubi się w piosence,
A my wyciągnijmy ręce
I chwytajmy śnieg mięciutki - śnieżne
gwiazdy,
Zimy nutki.

Naszą rzeczkę po kryjomu,
w nocy lodem okuł mróz.
Sanki wezwał i do domu
z lasu nam choinkę wniósł.

„Grudzień” J. Minkiewicz
W grudniu rzadko ptak zaśpiewa
w srebrze stoją wszystkie drzewa.
Piosenka:
„Skrzypi wóz wielki mróz”
1. Skrzypi wóz wielki mróz
Wielki mróz na ziemi. x2
Ref.: Trzej królowie jadą
Złoto mirrę kładą
Hej kolęda, kolęda
2.A komóż takiemu, dzieciątku małemu. x2
Ref.: Cóż to za dzieciątko
Musi być paniątko
Hej kolęda, kolęda

3.Pasterze na lirze na skrzypeczkach grali.
x2
Ref.: W tę stronę do szopy
Prędko przybiegali
Hej kolęda, kolęda
4.To Jezus maluśki, to dzieciątko krasne.
x2
Ref.: Cichutkie malutkie
Jak słoneczko jasne
Hej kolęda, kolęda
5.Pójdę do niego poproszę od niego. x2
Ref.: Daj nam Boże dziecię
Pokój na tym świecie
Hej kolęda, kolęda

Muzyka klasyczna:
1. Piotr Czajkowski „Dziadek do orzechów”, Taniec chiński
2. Piotr Czajkowski „Jezioro łabędzie”, Taniec Łabędzi
Modlitwy:
Modlitwa poranna:
Oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k’nam przybędzie.
Wielka światłość w dzień ów będzie. Alleluja, alleluja!
Modlitwa przed posiłkiem:
Boże, dzięki Ci składamy, za to, co spożywać mamy.
Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz.
Modlitwa po posiłku:

Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci, chwalimy Ciebie Boże,
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Modlitwa na zakończenie dnia:
O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami,
Którzy się do Ciebie uciekamy.
Muzyka:
„Kaczka pstra” pastorałka

Pana wdzięcznie wychwalają

1. Kaczka pstra, dziatki ma

Siedzi sobie na kamieniu

Gę, gę, gę – gęgają.
3. Skowronek jak dzwonek

Trzyma dudki na ramieniu

Gdy się do nieba podnosi

Kwa, kwa, kwa pięknie gra.

O kolędę pięknie prosi

2. Gąsiorek, indorek

Fir, fir, fir tak prosi.

Na bębenku wybijają
Język angielski:

GREETINGS: Hello! Good morning! Good bye! See you! Good night!
GRAMMAR: to be (It is…)
FUNCTIONS: Answering questions with one word (clothing)
TOPICS: Clothing, Christmas
VOCABULARY:
Clothing: shoes, trousers, T-shirt, dress, button, scarf, hat, skirt
Christmas: Santa, Christmas tree, elf, present, snowman, reindeer

ACTIVITIES: put on, take off, go, come, sleep, destroy
SONGS AND POEMS: Diddle Diddle Dumpling, Hello Reindeer! We wish you a Merry
Christmas! S-A-N-T-A

STORY: Diddle Diddle Dumpling,The elf

