Grudzień 2016/2017
3p1, 3p2 – Skowronki 1, Skowronki 2
Ścieżka edukacyjna: Przygotowania zwierząt do zimy – pomagamy zwierzętom pozostającym
na zimę w kraju. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.
Edukacja religijna: Adwent – radosne oczekiwanie na Narodziny Pana Jezusa.
Nawyki
Socjalizacja: Czekam cierpliwie na swoją kolej.
Praca: Oddaje puzzle i tangram kiedy skończę układać.
Autonomia: Odkładam na miejsce swoją czapkę/chustkę i szalik/apaszkę.

Bity:
Obrazkowe: emblematy parków (I), mgławice (I, II).
Matematyczne: dodawanie 4 +…, odejmowanie 13 – 1.
Czytania: wyrazy rozpoczynające się literą „I” i „J”.

Psychomotoryka:
3p1


ruchy naprzemienne,




wiczenia ze zmianą powierzchni pod stopami,



przekładanie woreczka z ręki do ręki w miejscu i w ruchu,



krążenia ramion,



spacer w przysiadzie,



bieg w podskokach, przeskoki z prawej na lewą nogę, ruchy naprzemienne.

3p2


ruchy naprzemienne,




wiczenia ze zmianą powierzchni pod stopami,



spacer w przysiadzie,



bieg w podskokach, przeskoki z prawej na lewą nogę, ruchy naprzemienne,



przeciągnie po ławeczce w leżeniu przodem.

Edukacja polonistyczna:
3p1
Wyrazy dźwiękonaśladowcze. Wprowadzenie samogłoski „i”.
3p2
Wyrazy dźwiękonaśladowcze, wprowadzenie samogłoski „y”, sekwencja samogłosek.
Edukacja matematyczna: Intuicja geometryczna.
Edukacja literacka:
„Franklin chce mieć zwierzątko”, Paulette Bourgeois, Brenda Clark
„Boże Narodzenie”, Joanna Wilkońska
Przysłowia:


„Co za dużo, to niezdrowo”;



„Jak w Wigilię z dachu ciecze – zima długo się powlecze”.

Zagadki:


Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są bociany? (zima)



Co to za miesiąc: wędruje tędy, owędy. Roznosi życzenia, kolędy. O choinkach dla
dzieci pamięta, o prezentach, o głodnych zwierzętach. (grudzień)



W jakiej stołówce za każde danie goście dziękują nam ćwierkaniem? (karmnik)
Bliżej Świąt:



Już słychać kolędy. Drzewka pachną wokół….Pora na kolację, najważniejszą w roku.
(Wigilia)



Rośnie w lesie, cała zielona. Kiedy są Święta mamy ją w domach. (choinka)



Przyjechali na wielbłądach, nisko się skłonili i Dzieciątku godne króla dary zostawili.
(Trzej Królowie)

Zadania logopedyczne:









powiedz „prosię” i podrap się po nosie. Powiedz „spust” i dotknij ust. Powiedz
„wrzosy” i złap się za włosy. Powiedz „kusza” i podrap się po uszach. Powiedz
„drzwiczki” i złap się za policzki. Powiedz „lody” i dotknij palcem brody. Powiedz
„dęby” i postukaj się w zęby. Powiedz „wysoko” i zamknij jedno oko. Powiedz „park”
i chwyć się za kark. Powiedz „strona” i unieś ramiona. Powiedz „ruch” i klepnij się
w brzuch. Powiedz „rogi” i chwyć się za nogi. Powiedz „piana” i dotknij kolana.
Powiedz „cuda” i chwyć się za uda. Powiedz „smalec” i zegnij palec;
zabawy z wykorzystaniem baniek mydlanych – dmuchanie, rozbijanie i utrzymywanie
ich w powietrzu (dmuchając)
naśladowanie balonika – wypuszczanie powietrza z jednoczesnym odgłosem „ sssss”;
powtarzanie zdań szeptem;
zabawa w konie (konie ruszają, „Prrrrrrrr!” – zatrzymują się, bo zobaczyły na drodze
np. krowę, a ona zamuczała „Muuuuuu”;
nauczyciel powtarza „za maskotką” słowa, a dzieci poprawiają go, jeśli się pomyli.

Wiersze:
Bożena Forma – Jestem samodzielny
Sam buty ubieram,
zapinam ubranie.
Potrafię też ładnie
sam zjeść śniadanie.
Na miejsce zawsze
zabawki układam,
bardzo nie lubię
kiedy jest bałagan.
Chcę być samodzielny,
grzeczny i lubiany
i o wszystko ciągle
nie pytać wciąż mamy.
W. Domeradzki – Ptaki i dzieci
Śnieg zasypał pola, lasy.
Dokąd lecą głodne ptaki?
Kto je karmi po zamieci?
Kto? Wiadomo: małe dzieci.
O, już biegną dwie dziewczynki.
Rozsypały okruszynki.
Zjadły ptaszki chlebek biały.
Ćwir, ćwir – pięknie dziękowały.
J. Ficowski – Przed Gwiazdką
Kiedy gwiazdka jest już blisko,
to się zwykle tak przydarza,

że wiem o tym bez pytania
i bez kalendarza.
Bo przedziwne rzeczy wtedy
widać wokół bezustannie:
ryby zamiast pływać w stawie,
pluskają się w wannie!
Gwiazdki zamiast świecić w niebie,
w płatkach śniegu w krąg migocą.
Jodły zamiast rosnąc w lesie
w mieście się zjawiają nocą.
Więc, gdy widzę ryby w wannie,
gwiazdki w śniegu, jodły w mieście –
to już wiem, że lada chwila
święta zaczną się nareszcie.
Piosenka:
„W karmniku”
Nastroszyły ptaszki
kolorowe piórka
kiedy w brzuszkach pusto
marznie ptasia skórka
Ref. A w karmniku, a w karmniku
smakołyki ptasie są.
Dla każdego coś smacznego,
do karmnika ptaszki mkną (2x)
Mamy siemię lniane,
ziarno i okruszki.
Ptasim głodomorom
napełnimy brzuszki.
Ref.
„Wołek i osiołek”
Wołek, wołek, wołek i osiołek
Dzieciąteczko w żłobie, a w stajence mróz
Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg!
Trzech królów magów
Czterech ewangelistów
Pięć przykazań kościelnych
Sześć stągwi kamiennych
Siedem Sakramentów
Osiem błogosławieństw
Dziewięć Chórów Anielskich
Dziesięć Przykazań Bożych
Jedenastu Filistynów
Dwunastu Apostołów

Muzyka klasyczna:
Piotr Czajkowski – Dziadek do orzechów, Taniec chiński
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:
Ćwiczenia słuchowe






Utrwalenie poznanych pojęć: cicho –
głośno, wolno – szybko, wysoko – nisko,
umiejętność reagowania ruchem na te
kontrasty
Zagadki słuchowe – rozpoznawanie
odgłosów znanych dzieciom z
codziennego życia
Rozpoznawanie melodii poznanych
piosenek
Określenie w najprostszy sposób
charakteru muzyki („ do maszerowania”,
„do biegania”, „do spania”)

Język angielski:
Język angielski:

Ćwiczenia ruchowe




Marsz w kole wiązanym i marsz dookoła
sali pojedynczo
Marsz parami dookoła Sali
Skoki obunóż w miejscu, próby
podskoków z nogi na nogę

GREETINGS: Hello! Good morning! Bye! Good night!
GRAMMAR: to be (questions, Yes/No answers)
FUNCTIONS: Count!
TOPICS: clothing, Christmas
VOCABULARY: trousers, shoes, dress, T-shirt, skirt, Santa, snowman, Christmas tree,
reindeer
ACTIVITIES: dance, sing, go, take off, put on
SONGS AND POEMS: Diddle Diddle Dumpling, Hello Reindeer! We wish you a Merry
Christmas!
STORY: Diddle Diddle Dumpling,The elf

