
Grudzień

Nauczyciele prowadzący grupę: mgr Joanna Karsznia. mgr Paulina Ślepecka. 

Opis zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

- Integracja grupy( Zabawy w kole, wykonywanie zadań w parach, wspólna zabawa w 
kącikach zainteresowań. 

- Czynności higieniczne i samoobsługowe( mycie rąk zgodnie z zasadami Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, samodzielne spożywanie posiłków, samodzielne przebieranie się 
w strój gimnastyczny, samodzielne ubieranie się w szatni). 

- Wdrażanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym, 
spacerze w pobliskiej okolicy przedszkola.

- Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas Przedstawienie 
Świątecznego 

- Rozwijanie dużych grup mięśniowych oraz ogólnej zręczności zwinności podczas zajęć 
gimnastycznych.  

- Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenkę : „ Magiczne miejsce” , „Fabryka św 
Mikołaja” 

- Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętanie treści wiersza : „Teatr” ,”Świąteczny czas”. 

- Nabywanie wiedzy na temat: „ Dzień Gleby” w ramach zajęć : Cykl o ekologii.
- Poznanie charakterystycznych miejsc Województwa Łódzkiego i Świętokrzyskiego w 
ramach projektu Dookoła Polski.
- Przypomnienie zasad obowiązujacych w sali grupy Marynarze oraz zasad obowiązujących 
w całym przedszkolu.
- Doskonalenie umiejętności poruszania się „para za parą”.
- Poznanie graficznego obrazu liter : Y, R
- Nabywanie wiedzy na temat Świątecznej tradycji
- Poszerzenie słownika o wyrazy : kurtyna, scena, scenografia, aktor, reżyser, widownia
- Poznanie graficznego obrazu cyfry 6,7 
- Nabywanie umiejętności wykonywania prac plastycznych zachowując jej estetykę.

- Rozwijanie zdolności plastycznych podczas wykonywania ozdób świątecznych. 
- Kształtowanie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi.
- Nabywanie umiejętności słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.
- Nabywania umiejętności podziału wyrazów na sylaby oraz wskazanie pierwszej głoski.
- Realizowanie programem edukacyjnym Outdoor Learning wybranych zajęć 
dydaktycznych.



Temat kompleksowy : „ W świecie teatru”

piosenka „ Magiczne miejsce” muz. Sł Marek Majewski

1. Teart do widownia i scena.
Niby nic magicznego w tym nie ma.
Az do chwili gdy na scenie
dziewne zacznie się przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w tatrze, w teatrze.
Czarodziejskie jest to na co patrzę
Gdy się tylko podnosi kurtyna
to od razu czar działać zaczyna.

2. każda bajka się staje prawdziwa.
Gaśnie światło i scena ożywa.
Wszystko się morze zdarzyć na scenie.
Działa czar póki trwa przedstawienie.

Ref Bo w teatrze,w teatrze, w teatrze……

3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka.
A to wszystko nazywa się sztuka.
Gdy dorosnę to może tu wrócę.
Żeby zagrać na scenie w tej sztuce

ref : Bo w teatrze,w teatrze,w teatrze. 

Wiersz: „Teatr” Ewa Skarżyńska 

Gaśnie światło bardzo powili. Budzi w katach reflektory.
A kurtynę, miękką jak aksamit. - niby grzywę- 

z oczu nam odgarnia
czyjaś ręka
cicha, niewidzialna.
I muzyka wokół nas rozkwita.
Choć nie widać żadnego muzyka. Światłem , gwarem wypełnia się scena. To początek 
Wielkiego Patrzenia. 



Temat kompleksowy : „ Świąteczny czas” 

piosenka „ Fabryka Świętego  Mikołaja”
muz. I sł Adrianna Furmanik- Celejewska

Ref. Pada śnieg za oknem srebrzysta biel.
Śpiewa wiatr, kto nadchodzi, już każdy wie.
To z Laponii na sankach Mikołaj mknie
Czy odwiedzi mnie? , Czy odwiedzi mnie?
Bo ja w snach już raz go odwiedziłem,
do fabryki skrzatów wyruszyłem 
i pociągiem się wybrałem w magiczny świat,
w którym konduktorem został skrzat. 

Pierwsza stacja to misiowo, tu jest zawsze kolorowo. 
Najpierw główka, oczy ,uszy, i już misia skrzacik uszył.
Teraz włoży mu kubraczek, na czapeczce zrobi szlaczek,
potem czule pocałuje, do pudełka zapakuje.!

 Ref: Pada śnieg…….   

W drugiej sali są pajace , jeden klaszcze ,drugi skacze.
Mają oczka malowane, Skrzacik zrobił to wspaniale. 
Teraz włoży im kubraczki , na czapeczce zrobi szlaczki, 
potem czule pocałuje, do pudełka zapakuje. 

Wiersz „ Świąteczny czas” Dominika Niemiec

Za oknem już całkiem ciemno.
Na niebie pierwsza gwiazdka świeci.
Na przyjście Mikołaja 
Czekają wszystkie dzieci.
Nim rozpakują prezenty,
złożą swoim bliskim życzeniami
Zdrowia szczęścia miłości
i wszystkim marzeń spełnienia.,
podzielą się opłatkiem
przy wigilijnym stole
i z wielkim wzruszeniem w głosie
zanucą pastorałki wesołe. 

   


