
Grudzień – Marynarze

Nauczyciele prowadzący grupę: mgr Joanna Karsznia, mgr Paulina Ślepecka

Opis zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych 

 

- Integracja grupy ( zabawy w kole, wykonywanie zadań w parach, wspólna 

zabawa w kącikach tematycznych).

- Przyswojenie dzieci z zadaniami wykonywanymi w przedszkolu.( mycie rąk 

przed i po posiłku, po powrocie ze spaceru, placu zabaw, dbanie o porządek w 

sali) 

- Czynności higieniczne i samoobsługowe( Mycie rąk zgodne z zasadami 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego, samodzielność spożywania posiłków, 

samodzielne higiena po skorzystaniu z toalety ) 

- Wdrażanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali i w ogrodzie 

przedszkolnym. 

-Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenki „ Idzie zima Zła” i „ Mikołaj 

jedzie samochodem.” 

- Rozwijanie pamięci ,zapamiętanie treści wiersza pt: ”Przed zimą” , „ Mikołaj” 

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej w oparciu o Metodę 

Dobrego Startu.

- Nabywanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych na podstawie eksperymentów

m.in: „Mróz w butelce”. 

-Rozmowa na temat świątecznych tradycji na podstawie ilustracji przedstawiających 

Gdyńska choinkę oraz świątecznego Gdyńskiego jarmarku w ramach cyklu zajęć  

Poznajemy Gdynię” 



- Kształtowanie u dzieci  zasad grzecznego zachowania się przy stole w ramach 

tematu „ Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i dobrych nawyków.”. 

- Poszerzenie wiedzy wprowadzając pojęcie matematyczne: wyższy- niższy , krótszy- 

dłuższy.

- Poszerzenie słownika o nowe wyrazy : „ Tradycja”, „Karnawał, „ Sylwester”, 

Wigilia”.

- Poznanie charakteru pracy : listonosza oraz górnika.

- Przybliżenie dzieciom historii Świąt Bożego Narodzenia poprzez wysłuchania 

kolęd.  



Temat kompleksowy: „Zima tuż,tuż- coraz zimniej”.

Anna Łada-Grodzicka   „ Przed zimą”  

Przed zimą wiewiórka do dziupli się chowa.

I na przyjście zimy jest już gotowa.

Zgromadziła orzeszki i inne zapasy.

Na mroźne i trudne, zimowe czasy.

„Idzie zima zła”   sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak  

Zimno w uszy, zimno w nosy.

Trzeba robić już zapasy.

Dylu-dylu na badylu idzie zima zła.

Niedźwiedź włożył grube futro,

Myszka norkę ma cieplutką.

Dylu- dylu  na badylu idzie zima zła.

Gawron stroszy czarne piórka, 

w dziupli chowa się wiewiórka. 

Dylu- dylu na badylu idzie zima zła. 



My się zimy nie boimy,

Ciepłą kurtkę założymy.

Dylu -dylu na badylu zima nie jest zła. 

Temat kompleksowy : „ Świąteczne przygotowania” 

„Mikołaj jedzie samochodem”

1. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem

bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.

Ref. U - chu – cha, tra – la – la

Co to za Mikołaj?

U - chu – cha, tra – la – la

Co to za Mikołaj?

2. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,

a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.

Ref. U - chu – cha, tra – la – la

Co to za Mikołaj?

U - chu – cha, tra – la – la

Co to za Mikołaj?

Anna Łada- Grodzicka „ Mikołaj”  

Mikołaj prezenty pakuje

i do drogi się szykuje.

Jadą po białym śniegu sanie,

zaraz każdy paczkę dostanie.




