Grudzień 2016/2017
5p – Orliki
Ścieżka edukacyjna: Zimą pomagamy zwierzętom.
Edukacja religijna: Adwent – na czym polega radosne oczekiwanie? Święta Bożego
Narodzenia.
Nawyki
Socjalizacja: Słucham uważnie innych i cierpliwie czekam na swoja kolej.
Praca: Zachowuje odpowiednia postawę podczas modlitwy.
Autonomia: Odkładam kartę pracy do teczki.
Postać miesiąca: św. Józef Kalasancjusz
Bity:
Obrazkowe: rośliny/ , planety układu słonecznego.
Matematyczne: mnożenie przez 4/ , duże liczby.
Czytania: wyrazy rozpoczynające się literą N i O.
Psychomotoryka:


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 itp.,



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.

Edukacja polonistyczna:
 wprowadzenie sylab otwartych i zamkniętych z literą C i z dwuznakiem DZ,
 Dzielenie wyrazów na sylaby,
 dostrzeganie liczby sylab i wyrażanie jej na różne sposoby,
 wysłuchiwanie głosek w wygłosie, w nagłosie i w śródgłosie,
 globalne czytanie wyrazów związanych z tematami zajęć.

Edukacja matematyczna: klasyfikacja.
Edukacja literacka:


„Krzyk w nocy”, „Choinka wraca do lasu”, „Buty gwiazdkowe” – wybrane opowiadania
Bruno Ferrero



„Patrz Madika, pada śnieg”, Astrid Lindgren

Przysłowia:


„Grudzień ziemię grudzi, dla zwierząt i ludzi.”



„W dzień Adama i Ewy daruj bliźnim gniewy.”

Zagadki:
















W jakiej stołówce za każde danie goście dziękują nam ćwierkaniem? (karmnik)
W nim się jesień z zimą mija, czasem w śnieg wszystko owija. (grudzień)
Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są bociany? (zima)
Wędruje tędy i owędy, roznosi życzenia, kolędy, o choinkach dla dzieci pamięta,
o prezentach, o głodnych zwierzętach. (grudzień)
Latem było tu boisko, a gdy zimą mróz ścisnął, wylano wodę czystą i już jest…
(lodowisko)
Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij – kto to taki? Ja wiem, lecz nie
powiem! (bałwan)
Kiedy w świat wyrusza, szczypie w nos i w uszy. Gdy przyjdzie nad wodę, to skuwa ją
lodem. (mróz)
Kapie z dachu woda, lecą zimne krople, ale gdy mróz chwyci, zamieni je w… (sople)
Jakie to są płatki: nie gubią ich kwiatki, nie owsiane, nie mydlane dla nart dobre i dla
sanek. (śnieżynki)
Jak się nazywa ten czas, gdy czekamy aż Pan Jezus przyjdzie do nas? (Adwent)
Chodzą na nie dzieci, chodzą na nie mamy, kiedy je w Adwencie razem odprawiamy.
(roraty)
Lekki jak puch, biały, nim świat pokryty cały. Dzieci aż spadnie czekają, kiedy się zimy
spodziewają. (śnieg)
Raz powiewa lekko, raz przewraca drzewa. Kiedy dmucha zimą, ciepło ubrać się trzeba.
(wiatr)
Już słychać kolędy. Drzewka pachną wokół… Pora na kolację, najważniejszą w roku.
(Wigilia)
O tym drzewku wiele mówić wam nie będę. Pod jego gałązkami zaśpiewacie kolędę.
(choinka)

Zadania logopedyczne:


Wyobraźcie sobie, że wasze języki to żołnierze na defiladzie. Na raz - czubek języka
wędruje na górną wargę, na dwa - czubek języka dotyka lewego kącika ust, na trzy czubek języka na dolną wargę, na cztery - czubek języka przesuwamy do prawego
kącika ust.




Na pewno wiele razy kopaliście szeroką łopatką w piasku. Otwórzcie buzię i wysuńcie
język za dolną wargę. Postarajcie się, aby język był szeroki jak łopatka.
Dzieci bardzo lubią kręcić się na karuzeli, wasze języki także. Włóżcie język między
wargi a dziąsła i zakręćcie nim raz w prawą, raz w lewą stroną.

Wiersze:
Władysław Bełza, Modlitwa za Ojczyznę
"W imię Ojca, - w imię Syna,
I świętego Ducha",
Polska modli się dziecina,
A Pan Bóg ją słucha.
W oczach dziecka dwie łzy duże,
Wiara w każdym słowie:
"Ojcze - błaga - coś jest w górze,
Daj Ojczyźnie zdrowie!
Pobłogosław dłońmi Swymi,
Mą ojczystą strzechę;

A mnie dozwól dla mej ziemi,
Uróść na pociechę!"
Tak schylone nad posłaniem,
Dziecię z Bogiem gwarzy.
A Bóg słucha z pobłażaniem,
Na ojcowskiej twarzy,
Słucha... zważa każde słowo...
Zadumał się... myśli:
I nad dziecka jasną głową
Znak zbawienia kreśli.

Jan Owczarek, Betlejem polskie
Za oknem śnieg maluje drzewa szronem.
W kufajkę okutany mróz tupie pod
progiem.
Już kometa rozpala ognistym ogonem
Światłość promienistą nad maleńkim
Bogiem.
Już anioły się schodzą, już pasterze grają,
Po górach dolinach się niesie hosanna.
Demony w las się kryją burą wilczą zgrają,
gdy Dzieciątku kolędę nuci Święta Panna.

Wół i osieł oddechem ogrzewają Dziecię,
Święty Józef u żłóbka pochyla się z troską.
A z krain dalekich, ufając komecie,
mędrcy jadą, by oddać chwałę Jemu Boską.
A mały Jezus płacze, zbyrkają owieczki,
Anielskie chóry grają, pasterze się cieszą.
Gwiazd korowody tańczą ponad
stajeneczką.
Hej kolęda, kolęda – do Betlejem spieszą.

Piosenka:
Zła Zima
1. Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!

Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!
2. Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!

Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!
3. Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!

A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,

Niech pamiątkę ma!

Nasza zima zła!

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:
„Jezusa narodzonego”
1. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy,

Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy.
Ref.: Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło,
Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.
2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie,
Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie.
3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję
Że Go będziem widzieć w chwale, mówiąc to śmiele.

Jam jest dudka
Jam jest dudka Jezusa małego,
Będę Mu grał z serca uprzejmego.
Graj dudka, graj, graj Panu, graj!
Zagram Panu w kozłowe dudeczki,
Dla Jezusa i dla Panieneczki.
Graj dudka, graj, graj Panu, graj!
Na piszczałce i na multaneczkach,
Na bandurce, ba, i na skrzypeczkach.

Graj dudka, graj, graj Panu, graj!
Pobiegnęć ja do Walkowej budy,
A przyniosę tamte większe dudy.
Graj dudka, graj, graj Panu, graj!
Póki tylko w ciele moim siły,
Póty będę grać mój Jezu miły.
Graj dudka, graj, graj Panu, graj!

Ćwiczenia słuchowe:







kontynuacja ćwiczeń słuchowych,
polegających na określeniu wysokości
dźwięków i kierunku linii melodycznej,
improwizacja melodyczna do podanych
tekstów i rytmów,
określanie charakteru utworów,
wyrabianie pamięci i poczucia rytmu
przez powtarzanie raz usłyszanych
motywów jedno- i dwutaktowych,
zabawa w echo rytmiczne.

Ćwiczenia ruchowe:


wiczenie kroku polki

Język angielski:


GREETINGS: Hello! Good morning! Good bye! See you! Good night!



GRAMMAR: to be (I am, It is - questions, short answers; There is…/There are…)



FUNCTIONS: Description (There is…/There are… 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



Christmas: Santa, Christmas tree, reindeer, snowman, snowflake, elf, star, present,
snow ball



ACTIVITIES: dance, sing, go, come, cook, prepare, make, bed, read write



SONGS AND POEMS: Drummer boy! S-A-N-T-A! 10 little elves, Let’s take some jeans!



STORY: The elf, Aliens love underpants

