TREŚCI PROGRAMOWE - GRUPIA „BIEDRONKI” GRUDZIEŃ 2017 R.
I „Mikołaj w Przedszkolu” Tydzień: od 01.12.2017 r. do 01.12.2017 r.
1. „Portret św. Mikołaja” – wyklejania postaci św. Mikołaja przy użyciu różnych technik
plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej.
II „Bezpieczeństwo pieszego w ruchu drogowym” Tydzień: od 04.12.2017 r. do
08.12.2017r.
1. „Sygnalizator świetlny” pogadanka na temat zasad ruchu drogowego, przypomnienie
ogólnych zasad.
2. „Odblaski” wykonanie pracy plastycznej, zwrócenie uwagi na różne możliwości dbania
o swoje bezpieczeństwo.
3. „Ulice” ćwiczenia w liczeniu, porównywanie liczebności zbiorów.
Nauka piosenki „Pędzi auto coraz prędzej” – rozwijanie umiejętności wokalnych.
4. „Zestaw zabaw ruchowych” (zb. wł.) nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się
w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej (zajęcia rytmiczne,
gimnastyka).
III „Święta tuż, tuż” Tydzień: od 11.12.2017 r. do 15.12.2017 r.
1. Słuchanie wiersza T. Kubiaka „Wesoła choinka” - wdrażanie do uważnego słuchania
i wypowiadania się na określony temat.
2. „Jasełka” - przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci, umuzykalnienie dzieci,
rozwijanie pamięci, sfery społecznej.
3. „Zestaw zabaw ruchowych” (zb. wł.) nabywanie umiejętności swobodnego poruszania się
w przestrzeni przy muzyce. Rozwijanie aktywności ruchowej (zajęcia rytmiczne,
gimnastyka).
4. „Świąteczne zwyczaje” - wycinanie elementów z kolorowego papieru i przyklejanie na
kartce – rozwijanie sprawności manualnej.
5. „Czy śnieg jest czysty?” – zainteresowanie dzieci treścią opowiadania - wysuwanie
wniosków na podstawie własnych doświadczeń i zaobserwowanych zjawisk dotyczących
właściwości śniegu.
IV „Chronimy dzieci” Tydzień: od 18.12.2017 r. do 22.12.2017 r.
1. „Jak dobrze być sobą. O poczuciu własnej wartości” – nabywanie umiejętności
słuchania i wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie mowy.
2. „Wyrażanie swoich uczuć” – zabawy przy muzyce, naśladowanie dźwięków (ruchem,
głosem), kształtowanie poczucia rytmu, wyrażanie emocji.
3. „Mówimy cicho w środowisku przyrodniczym i nie tylko” – pogadanka na temat
dostosowania tonu głosu do miejsca i sytuacji.
4. „Złośnik” – rysowanie obrazka, wyrażanie emocji, rozwijanie wyobraźni.
5. „Nie chcę Cię, nie chcę Cię, nie Chcę Cię znać” – nauka piosenki, rozwijanie
umiejętności wyrażania emocji za pomocą muzyki .
V „To już zima” Tydzień: od 25.12.2017 r. do 29.12.2017 r.
1. Słuchanie opowiadania H. Ździtowieckiej „Gawronek poznaje zimę” - wdrażanie do
uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat.
2. „Przyszła zima biała” – zabawy rytmiczno – ruchowe przy piosence, rytmizowanie bhp
podczas zabaw. (zajęcia rytmiczne, gimnastyka)
3. „Cztery bałwanki” – przeliczanie w zakresie czterech, praca w zakresie edukacji
matematycznej.

