ZAMIERZENIA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018
Grupa Dinozaury
I. Blok tematyczny: List do Świętego Mikołaja -Tydzień bez zabawek
▪ Uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych
▪ Rozwijanie zmysłu słuchu
▪ Wprowadzenie w świąteczny nastrój oraz przybliżenie postaci Świętego Mikołaja
▪ Czerpanie radości ze sprawiania innym niespodzianek
▪ Stwarzanie okazji do przeliczania elementów i porównywania ich wielkości
▪ Nauka reagowania na sygnał dźwiękowy
▪ Tworzenie zabawek z różnych rzeczy np. pudełka, rolki, butelki itp., rozwijanie
wyobraźni i umiejętności plastycznych
▪ Rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie długości i ciężaru.
II. Blok tematyczny: Przyszła już zima
▪ Rozwijanie umiejętności naśladowczych i dramowych
▪ Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania pór roku
▪ Rozwijanie symbolicznego myślenia
▪ Umiejętne słuchanie ze zrozumieniem
▪ Kształtowanie współdziałania w grupie
▪ Rozbudzanie ciekawości poznawczej
▪ Rozwijanie zmysłów: smaku i węchu
▪ Doskonalenie umiejętności manualnych.
III. Blok tematyczny: Świąteczne życzenia
▪ Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
▪ Zapoznanie ze zwyczajami wysyłania kartek świątecznych oraz śpiewania kolęd
▪ Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia
▪ Nauka kolęd, wygrywanie na instrumentach muzycznych prostych melodii
świątecznych
▪ Rozwijanie motoryki małej i dużej
▪ Czerpanie radości z efektu wspólnej pracy
▪ Odczuwanie i wyrażanie przynależność do rodziny
▪ Wykonanie pracy plastycznej związanej ze świętami
▪ Rozwijanie umiejętności matematycznych-porównywanie długości.
IV. Blok tematyczny: Wesołych Świąt
▪ Czerpanie radości i satysfakcji pracy w grupie
▪ Poznanie sposobu przygotowania pierników i różnych potraw wigilijnych
▪ Kształtowanie umiejętności matematycznych-segregowanie
▪ Kształtowanie świadomości własnego ciała
▪ Ćwiczenia orientacji w przestrzeni
▪ Poznawanie popularnych kolęd i pastorałek
▪ Rozwijanie sprawności ruchowej jak również plastycznej

Wiersz nr.1:
Choinko, choinko
Choinko, choinko
świąteczną masz minkę!
Łańcuszek wpleciony
w zieloną czuprynkę!
Stanęłaś w pokoju,
na złotym dywanie
i cień twój iglasty
zatańczył na ścianie.
Usiądę przy tobie
i podam ci rękę.
To nic, że masz trochę
kłującą sukienkę!
Nr2:
Na złotym dywanie
Choinko, choinko,
świąteczną masz minkę!
Łańcuszek wpleciony
w zieloną czuprynkę!
Stanęłaś w pokoju,
na złotym dywanie
i cień twój iglasty
zatańczył na ścianie.
Usiądę przy tobie
i podam ci rękę.
To nic, że masz trochę
kłującą sukienkę!

Piosenka:
My jesteśmy choineczki,
raz, dwa, trzy.
Mamy bombki i gwiazdeczki,
raz, dwa, trzy.
Wyrosłyśmy w gęstym lesie,
raz, dwa, trzy.
W którym echo głośno niesie,
raz, dwa, trzy.
2. Teraz w rączki zaklaszczemy,
raz, dwa, trzy.
I nóżkami potupiemy,
raz, dwa, trzy.

Wkoło się poobracamy,
raz, dwa, trzy.
I rączkami pomachamy,
raz, dwa, trzy.
3. Śnieżek pada, słonko świeci,
raz, dwa, trzy.
Podskakują w górę dzieci,
raz, dwa, trzy.
Już niedługo będą święta,
tak, tak, tak!
Każda buzia uśmiechnięta,
ha, ha, ha.

