ZAMIERZENIA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021 DLA
DZIECI 4 LETNICH GRUPA ,,SMERFY''

Tematy kompleksowe i zadania dydaktyczno -wychowawcze
Tydzień I –- Jak wyglądał świat przed milionami lat - Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin
występujących na Ziemi przed milionami lat. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok. Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem
liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku.
Tydzień II - Czekamy na Mikołaja – wdrażanie dzieci do czynnego uczestnictwa w uroczystościach
przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem, poznawanie zwyczajów mikołajkowych, przygotowania do
występu grupy przed społecznością przedszkolną, wcielanie się w role.
Tydzień III- Idzie zima ze śniegiem - Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu
na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek. Poznawanie
wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i
przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
Tydzień III - Idą święta – Wprowadzenie świątecznego nastroju, wspólne dekorowanie sali, wykonanie
bombek i ozdób choinkowych. Śpiewanie kolęd. Zapoznanie dzieci z występowaniem zdarzeń czasowych,
pór roku, miesięcy. Poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w
Polsce i zwyczajów noworocznych; rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych; zachęcanie
do utrzymywania więzi rodzinnych; doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego
czasu z bliskimi; kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach.
Tydzień IV - Projekt Emocje - Wskazywanie różnych stanów emocjonalnych (np.: złość, smutek,
radość, strach) .Podawanie przykładów sytuacji, w których występują pozytywne emocje i negatywne
emocje. Poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć. Zabawy w teatr,
wcielanie się w rolę, pokazywanie emocji.

PIOSENKA MIESIĄCA
Święty Mikołaju
Święty Mikołaju święty Mikołaju
Dzieci już czekają gdzieś Ty gdzie
A święty Mikołaj a święty Mikołaj
Przez komin zawołał śpieszę się
Worek prezentów wielki mam
Dobrze marzenia wasze znam
Wiem że czekacie cały rok
Więc wydłużałem krok
Święty Mikołaju święty Mikołaju
Dzieci cię kochają czy Ty wiesz
A święty Mikołaj a święty Mikołaj
Do dzieci zawołał ja was też
Worek prezentów wielki mam
Dobrze marzenia wasze znam
Wiem że czekacie cały rok
Więc wydłużałem krok

WIERSZ MIESIĄCA
"Święty z niespodziankami"
Idzie dobry święty ,
Uśmiecha się w koło,
Grzecznym dzieciom biją
serduszka wesoło.
Niesie w dużym worku
Słodyczy bez liku,
Pełno dzisiaj wszędzie
Radości i krzyku.

