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I.

Blok tematyczny: Tydzień bez zabawek
•
•
•
•
•

II.

Rozwijanie kreatywności dziecka
Rozbudzanie motywacji do działania, pewności siebie
Inspirowanie dzieci do poszukiwania nowych form zabawy
Poszukiwanie alternatywnych form zabawy
Rozwijanie sprawności manualnej

Blok tematyczny: Świąteczne pocztówki
•
•
•
•
•

Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty
Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji
Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów
Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów
Wprowadzenie liter k, K, ; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie
sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter
• Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób
lub zwierząt

III.

Blok tematyczny: Spotkanie przy wigilijnym stole
•
•
•
•
•
•

IV.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech
Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach
indywidualnych ,w szatni
Wprowadzenie liter u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie
sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

Dokonywanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów
Nauka wybranych kolęd i pastorałek
Utrwalenie zwyczajów związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia

Blok tematyczny: Choinko zostań wśród nas…
•
•
•
•

Wdrażanie do bezpiecznych zabaw zimowych w ogrodzie przedszkolnym
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze
zmianą pory roku
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych
dzieciom
Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez zabawy i zajęcia o tematyce
świątecznej

Piosenka
„Już blisko kolęda”
Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
łańcuszkami, bombkami zaświeci.
Ref. To znaczy, że już Święta,
że już blisko kolęda,
że Mikołaj przyjedzie do
dzieci.
Hej kolęda, kolęda.
Gdy opłatek już leży na stole,
pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.
Ref. To znaczy, że już Święta
że już blisko kolęda,
że Mikołaj przyjedzie do
Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.
Gdy upieką się słodkie makowce
i głos dzwonka z daleka zawoła.
Ref . To znaczy, że już Święta,
że już blisko kolęda,
że Mikołaj już stoi za
drzwiami.
Hej kolęda, kolęda.
(Słowa: A. Galica, muzyka: T. Pabisiak)

Wiersz
Prezent dla Mikołaja
A ja się bardzo,
bardzo postaram,
i zrobię prezent dla Mikołaja.
Zrobię mu szalik
piękny i nowy,
żeby go nosił w noce zimowe
i żeby nie zmarzł
w szyję i w uszy,
gdy z burej chmury
śnieg zacznie prószyć.
Niech się ucieszy Mikołaj Święty
tak rzadko ktoś mu daje prezenty!
Dorota Gellner

