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Główne sposoby realizacji
Zamierzone osiągnięcia dzieci.

Temat tygodnia
Grudniowy czas







Zasypało cały
świat, nocą śnieżek
z nieba spadł








Porządkami czas się
zająć, goście zaraz



„Barbórka – Dzień Górnika” –
pogadanka, wykonanie czapki górnika
„Choinka” – wspólne ubieranie
choinki, przygotowania świąteczne
Mikołaj w przedszkolu – przejażdżka
zaprzęgiem, zdjęcia wręczanie
prezentów
Koncert bożonarodzeniowy,
wprowadzenie nastroju oczekiwania na
zbliżające się święta.
Savoir – vivre dla dzieci – utrwalenie
podstawowych zasad zachowania się
przy stole. Nauka prawidłowego
nakrycia stołu, nazywanie
wykorzystywanych elementów.
Zimowy kalendarz pogody –
rozmowa na temat zabaw na śniegu.
Urodziny bałwanka – słuchanie
wiersza „Bałwan” M.Strzałkowskiej
dostrzeganie elementów
humorystycznych
Pieczenie i ozdabianie pierniczków
świątecznych.
„Zimowe laboratorium” – zabawy
badawcze
Zimowe ptaki i inne zwierzaki –
zabawa dydaktyczna



W przedświątecznym domu –
oglądanie ilustracji, rozmowa na temat















Zapoznanie dzieci z zawodem
górnika, budzenie szacunku do pracy
górnika
Wprowadzanie dzieci w magiczny
czas świąt
Pielęgnowanie zwyczajów
mikołajkowych, stwarzanie okazji do
okazywania pozytywnych uczuć.
Podtrzymywanie tradycji i
zwyczajów dotyczących Świąt
Bożego Narodzenia
Utrwalenie prawidłowych wzorców
zachowań. Czerpanie radości z
samodzielnego przygotowania
nakrycia stołu.
Poznanie piktogramów pogodowych,
opowiadanie o zimowych zabawach
Wdrażanie do uważnego słuchania,
wskazanie elementów
humorystycznych
Wdrażanie do samodzielności
podczas ozdabiania
Poznawanie rzeczywistości
przyrodniczej poprzez obserwowanie,
eksperymentowanie, dostrzeganie
związków przyczynowo –
skutkowych
Uświadomienie potrzeby dokarmiania
zwierząt w czasie zimy
Rozumienie konieczności
odpowiedzialnego wykonywania

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy
ruchowe.















Zabawa ruchowa z wykorzystaniem
elementów metody opowieści
ruchowej R.Labana „Jak powstał
węgiel”
Zabawy na śniegu – wdrażanie do
aktywnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu
Zabawa ruchowa „Worek pełen
czarów”
Zabawa z elementami rzutu
„Śnieżką do celu”
Ćwiczenia ogólnorozwojowe,
rozwijanie zręczności i równowagi
„Podaj dalej”.
Zagadki ruchowo – naśladowcze,
wyrażanie treści z wykorzystaniem
niewerbalnych środków wyrazu
Zabawa orientacyjno – porządkowa
„Znajdź swoją parę”
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z
wykorzystaniem gazet
Kształtowanie samokontroli
ruchowej podczas zabawy
orientacyjno – porządkowej
Zabawa ruchowa „Zając”

Zabawa ze śpiewem i tańcem
„Ojciec Wirgiliusz”

przybywają






W całym domu
pachnie lasem, to już
święta są za pasem
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porządków
obowiązków domowych
Mieszkańcy zakurzonej krainy –
 Nazywanie czynności związanych
mini teatrzyk sylwet
czyszczeniem i porządkami
Serwetkowe cuda – prezentowanie
 Dostrzeganie piękna ze zwróceniem
wyrobów rękodzieła artystycznego
uwagi na elementy ludowe i
regionalne
Piernikowe ciasteczka – pieczenie
ciastek
 Przestrzeganie zasad higieny i
bezpieczeństwa
Zapachy świątecznej kuchni
zagadki węchowe, dekorowanie
 Identyfikacja zapachów świąt,
pierników
rozwijanie kreatywności dzieci
podczas dekorowania
Święta inne niż wszystkie –
 Uważne słuchanie, odczuwanie
opowiadanie „Za szybą” – wysłuchanie
radosnego nastroju oczekiwania na
opowiadania W.Widłaka
święta
Najdłuższy łańcuch na świecie –
 Poznanie prostych sposobów
klejenie łańcuch według wzoru,
porównywania długości
dostrzeganie i odtwarzanie regularności  Rozwijanie kreatywności i płynności
rytmicznej.
słownej
Historie choinkowych bombek –
 Utrwalenie pór roku, omówienie
opowiadanie twórcze
zmian w przyrodzie.
Pierwszy dzień zimy – powitanie
 Kultywowanie tradycji, integrowanie
białej pory roku
dzieci, czerpanie radości z wspólnie
spędzonego czasu.
Wigilia w przedszkolu , wspólne
przygotowanie stołu.












„Odkurzacz” – masażyk odczuwanie
relaksacyjnego wpływu dotyku oraz
budzenie wzajemnego zaufania
„Porządki domowe” – zestaw
ćwiczeń gimnastycznych ze
sprzętem
Zabawa zręcznościowa, rozwijanie
orientacji przestrzennej podczas
slalomu
Zabawa z elementem rzutu „Wceluj
do miseczki”
Zabawa rytmiczno – ruchowa
„Choinki i zajączki”
Zabawa orientacyjno – porządkowa
doskonalenie umiejętności
szybkiego ustawiania się w rzędzie
„Kto ma taki kolor”
Rozwijanie twórczej ekspresji
ruchowej „Zagadki pantomimiczne”
Zabawa ruchowa „Śnieżny kulig”
Ćwiczenia ogólnorozwojowe,
kształtowanie prawidłowej postawy.
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