Grudzień 2016/2017
6P – Klasa Startowa

Ścieżka edukacyjna: Zimą pomagamy ptakom i zwierzętom. Święta Bożego narodzenia – tradycje i
zwyczaje.
Edukacja religijna: Adwent – radosne oczekiwanie na narodziny Pana Jezusa.
Postać miesiąca: święta Łucja
Nawyk Pobożności: Przygotowuje się do Bożego Narodzenia.
Cnota: Współpraca.
1 tydzień: Chętnie współpracuję ze wszystkimi bez względu
na stopień sympatii do danych osób.
2 tydzień: Umiem pożyczać swoje rzeczy innym.
3 tydzień: Pomagam osobie, która tego potrzebuje.
Bity:
obrazkowe: owady (IIp), podróżnicy (IIp.).
matematyczne: dzielenie przez 4, liczby pierwsze (zapis kropkowy).
czytania: wyrazy rozpoczynające się literą G i H.
Psychomotoryka:
Ruchy naprzemienne, pokonujemy przeszkody w marszu, truchcie i biegu:
 ruchy naprzemienne w miejscu następnie w ruchu,
 ćwiczenia ze zmianą powierzchni po której chodzimy przejście po materacu, po
wykładzinie, po skakance, między pachołkami itp.,
 skoki naprzemienne z wykorzystanie kół gimnastycznych,
 przekładanie woreczka w miejscu i w ruchu
 „spacer” w siadzie prostym bez pomocy rąk,
 pokonywanie toru przeszkód na palcach z rękami zaplecionymi na głową, dłonie na
ramionach, splecione z tyłu,
 „wiatraki” w postawie nogi w rozkroku skręcamy się w prawo, w lewo nogi są
nieruchomo,
 spacer w przysiadzie ,
 bieg w podskokach przeskoki z prawej na lewą nogę,
 ruchy naprzemienne,
 przeciągnie po ławeczce w leżeniu przodem.
Edukacja polonistyczna: Wprowadzenie liter wielkich i małych, pisanych i drukowanych: p, r, s, n.
Analiza i synteza wyrazów związanych z tematyką zajęć.
Edukacja matematyczna: Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Kształtowanie pojęcia
liczby 6 i 7.

Edukacja literacka:
Przysłowia: „Co zima przychłodzi, lato wynagrodzi.”;
„Gdy w grudniu śnieg pada, drugi rok taki sam zapowiada.”
„Kiedy wejdziesz między wrony musisz krakać, jak i one.”
Zagadki:
• Lubi jagody i żołędzie, więc sadełko sobie przędzie. W czasie zimowej pory, chowa się do
swej nory. Jego czarno-biała głowa, w lesie dobrze się chowa. (borsuk)
• Duże i piękne są te zwierzęta, w wysokich górach, w lasach mieszkają. Żadne z nich zimnych
dni nie pamięta, bo wszystkie smacznie je przesypiają. (niedźwiedzie)
• Idę sobie leśną drogą Czasem gniewnie tupnę nogą Kolce mam i wzdłuż i wszerz Kto ja
jestem? Właśnie ..... (jeż)
• Jestem zgrabna i płochliwa. Jadam trawkę, liście zrywam. Sierść mam płową, łatkę białą.
A poroże raczej małe. Jestem zwinna jak panienka. Kto ja jestem? (sarenka)
• To jest bardzo dzikie zwierzę. Drżą przed nim nawet szermierze, gdy zobaczą w lesie nagle
jego dwie wspaniałe szable. (dzik)
• Zwierz ten nosi z rogów wieniec, bo waleczny jest szalenie. Gdyby miał laurowe liście, to
zjadłby je oczywiście. (jeleń)
• Jest mniejszy od gołębia i zamiast gruchać – ćwierka. Czasami z parapetu przez okno na nas
zerka. (wróbel)
• Ptak z czerwonym brzuszkiem, który z tego słynie, że zamiast odlatywać, przylatuje w zimie.
(gil)
• Po gałęziach kozły fika, chętnie zjada tłuszcz z patyka, na śniadania i obiady, spod kory
dłubie owady. (sikorka)
• Pióra ma czarne i popielate, głosik kraczący, tak jak u kruka, w lesie ją spotkasz zimą i latem,
jedzenia często na polu szuka. (wrona)
• Czarne ptaszysko na czubku drzewa, nie kruk, nie wrona, zwie się inaczej, ale jak one nie
umie śpiewać, tylko zimowo, ponuro kracze. (gawron)
• Wędruje tędy i owędy, roznosi życzenia, kolędy. O choinkach dla dzieci pamięta, o
prezentach i głodnych zwierzętach. (grudzień)
• Na rzekach lód, na polach śnieg, Zamieć straszliwa. Kiedy to bywa? (zima)
(ostatni tydzień przed świętami):
 W święta uroczyste, grudniowe, wisi, gdy do Wigilii już wszystko gotowe. Wisi kolorowa,
okrągła i szklana, od choinkowych lampek rozgrzana. (bombka)
 Gałązki zielone igiełkami usiane ma to drzewko świąteczne, przez dzieci kochane. (choinka)
 Długim sznurem choinkę oplatają i ją pięknie oświetlają. (lampki choinkowe)
 W centralnym miejscu stołu leży, między siankiem i stosem talerzy. Wśród karpia, stroika i
mazurka, nim się dzielą tata, mama oraz córka. (opłatek)
 W święta grudniowe, gdy cały dzień trzeba pościć,
 bardzo smakuje ta ryba, co mało ma ości. (karp)
 Gdy ją śpiewamy w świąteczny czas, jest radość w nas i wokół nas. (kolęda)
Zadania logopedyczne:
Ćwiczenia związane z mówieniem:
 wyróżnianie wyrazów w zdaniu (ile wyrazów, tyle klocków, kasztanów ustawiają dzieci, tyle
razy klaszczą, rysują kółka, itp.
 wysłuchiwanie i wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie,
 wyodrębnianie spółgłoski nagłosowej poprzez przedłużanie jej trwania, np. ssssanki,
szszszafa, itp.,



różnicowanie wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską, np.:
domek – Tomek
góra – kura
biurko – piórko
bije – pije
kasa – kasza
buty – budy.

Ćwiczenia ortofoniczne:
 dzieci naśladują dźwięki pszczoły i trzmiela ,,żż..., zz...",
 dzieci wybrały się na wycieczkę na łąkę, gdzie zobaczyły bociana. Naśladują jego głos
i głos żab: ,,kle-kle-kle-kle", ,,rech-rech- rech-rech" lub ,,kum-kum-kum-kum"
Wiersze logopedyczne:
„Poduszka”
Poduszka na twym łóżku poszewkę ma
pluszową.
Kwiatuszki i motylki masz tuż
nad swoją głową.
Poduszka na twym łóżku przyniesie ci sen
szybki.
Będziesz w tym śnie szybować, potem pływać
jak rybki.
„Szalik”
Zimą, kiedy szron na szybach
i śnieżne zaspy wkoło,
z szuflady wygląda szalik;
patrzy na ciebie wesoło.
Szukasz go na dnie szafy,

w koszyku, pod poduszkami,
a on napuszony patrzy między innymi szalami.
Nie może się już doczekać,
kiedy nim szyję okręcisz
i wyjdziesz na podwórko
na łyżwach się pokręcisz.
“Trudne pytania”
- Co robi leszczyk, gdy pada deszczyk?
- Co robi kaczka, gdy jedzie taczka?
- Co robią beczki, gdy wpadną do rzeczki?
- Co robią pączki, gdy trafią do rączki?
- Czarku daj spokój, już nie męcz mnie!
Odpowiedzieć na twe pytania nie da się!

Wiersze:
„Gwiazdka” Z. Trzaskowski
Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci,
Jak małe ptaki z gniazd,
Patrzą na niebo, czy już świeci
Najpierwsza z wszystkich gwiazd.

Anioły mogą zejść do ludzi,
Przebiec calutki świat:
Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi
Białych anielskich szat.

O zimne szyby płaszczą noski
W okienkach miast i wsi,
Czy już sfrunęła z ręki Boskiej,
Czy już nad nami tli.

Białe opłatki, białe stoły,
Świeżych choinek las...
Doprawdy mogą dziś anioły
Zagościć pośród nas.

Różowe niebo pociemniało,
I cień błękitny legł
Na ziemię białą, białą, białą,
Na nieskalany śnieg.

Tylko ta gwiazda niech zaświeci
Nad ciszą białych dróg
I zawiadomi wszystkie dzieci,
Ze się narodził Bóg.

„Dwie gaduły” - J. Tuwim
Ponoć dotąd ziemski padół
Nie znał jeszcze takich gaduł,
Jak dwie panie: Madalińska
Z Gadalińską z miasta Młyńska.
W domu, w sklepie czy na rynku
Językami, tak jak w młynku,
Mielą wciąż bez odpoczynku;
Każda gada - byle długo,
Jedna z drugą i przez drugą,
A gdy zasną, nawet we śnie
Rozmawiają jednocześnie:
O tym, co się z wiatrem dzieje,
Wtedy, kiedy wiatr nie wieje,
Że na poczcie wybuchł pożar,
Że się mydlarz z praczką pożarł,
Że aptekarz dostał pryszczy,
Że sędzinie nos się błyszczy,
Że kokoszka od sąsiadki
Zniosła cztery jajka w kratki,
Że cioteczna spod Piaseczna
Okazała się stryjeczna,
Bo kuzynka z Ciechocinka
Zamiast córki miała synka,
Po czym właśnie znikła z Młyńska
Ciechocińska Madalińska.
Piosenki:
„Jedzie grudzień”
Dzeń, dzeń, dzeń, dzeń,
dzeń, dzeń, dzeń, dzeń,
dzeń, dzeń, dzeń!
Jedzie grudzień po grudzie,
ale w drogę wziął sanie.
Hej, pomóżcie mi ludzie,
bo mi konik ustanie!
Jakże jechać na płozach,
gdy brak śniegu na drodze?

„Ćwir, ćwir zima biała”
Biegały ptaszki, biegały
po śniegu jak płótno białym.
Stukały dzióbkiem w okienko:
- Rzućcie nam prosa ziarenko!
Ziemia na kamień zmarznięta.
Czy o nas nikt nie pamięta?

Madalińska rada gada,
Gadalińskiej opowiada:
Kto, dlaczego, jak i kogo.
A sąsiedzi spać nie mogą.
Krzyczy rejent: "Moje panie,
Czas już skończyć to gadanie!"
Doktor także lubi ciszę,
Do starostwa skargę pisze.
Przyszła władza starościńska:
"Dość już, pani Madalińska,
Dość już, pani Gadalińska,
Bo wysiedlę panie z Młyńska."
Ale nawet pan starosta
Dwóm gadułom tym nie sprosta.
Gadalińska rada gada,
Madalińskiej opowiada:
"Jak się skończy wojna chińska,
Moja pani Madalińska,
Wojna chińska, moja pani,
Może wreszcie będzie taniej!"
Już po jednej tej rozmowie
Pan starosta stracił zdrowie
I jak stał, tak właśnie z rynku
Przeszedł prosto w stan spoczynku.

Zaprzęgnijcie do woza,
by wytrzęsło mnie srodze!
Panie grudniu, wstąp do nas,
na śnieg trochę poczekaj.
Biała zima zamglona
idzie lasem z daleka.
Spędzę z wami chwil parę,
niezbyt wiele mam czasu,
bo podarek zielony
muszę przywieźć wam z lasu.

Wybiegły dzieci z przedszkola,
sypią ziarenka na pole.
Ptaszki ziarenka zebrały
i dalej - frrr - poleciały.
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:
„Jam jest dudka”
Jam jest dudka Jezusa mojego,
będę Mu grał z serca uprzejmego.
Graj, dudka, graj Panu, graj Panu, graj.
Zagram Panu w kozłowe dudeczki,
dla Jezusa i dla Panieneczki.
Graj, dudka, graj Panu, graj Panu, graj.
Na piszczałce i na multaneczkach,
na bandurze, ba, i na skrzypeczkach.
Graj, dudka, graj Panu, graj Panu, graj.
Język angielski:
GREETINGS: Hello! Good morning! Good bye! See you! Good night! Good afternoon!
GRAMMAR: to be (I am, It is - questions, short answers; There is…/There are…), plural

FUNCTIONS: Description (There is…/ There is…, I am wearing…)
TOPICS: clock, clothing, Christmas
VOCABULARY:
Clock: It is half past 1, It is quarter past 1
Clothing: hat, scarf, gloves, coat, T-shirt, shirt, dress, skirt, trousers, sweatshirt, shoes, socks,
shorts, boots, jacket
Christmas: Santa, Christmas tree, reindeer, snowman, snowflake, elf, star, present, snow ball,
decorate
ACTIVITIES: dance, sing, go, come, cook, prepare, make bed, read, write, repair, destroy
SONGS AND POEMS: 12 days of Christmas, 10 little elves, Let’s take some jeans!
STORY: The elf, Aliens love underpants

