GRUDZIEŃ
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
1.Pomagamy zwierzętom
2.Choinkowe ozdoby
3.Spotkanie przy wigilijnym stole

Piosenka : „Aniołki”
My aniołki tutaj w niebie cichutko siedzimy
i o pięknej choineczce tak sobie marzymy.
Ref.: Choinka, choineczka, tu bombka, lampeczka.
Choinka, choineczka, na czubku gwiazdeczka.
Bez choinki, tutaj w niebie, jest nam bardzo smutno.
Może ktoś nam ją przyniesie, chociażby malutką.
Ref.: Choinka, choineczka, tu bombka, lampeczka.
Choinka, choineczka, na czubku gwiazdeczka.

Piosenka: „Święty Mikołaj”
1.Kiedy święta się zbliżają,
to Mikołaj w wielkim tronie
w stosie listów od dzieciaków,
aż po głowę cały tonie.
Ref. Święty Mikołaj ciężko pracuje,
piękne prezenty wszystkim szykuje.
Ma dużo pracy cały rok,
wyjść nie ma czasu nawet na krok.
2.Kiedy święta już nadejdą,
to Mikołaj w wielkich saniach,
gdzieś po całym wielkim świecie
z prezentami tymi gania
Ref. Święty Mikołaj ciężko pracuje,
piękne prezenty wszystkim szykuje.
Ma dużo pracy cały rok,
wyjść nie ma czasu nawet na krok.

Piosenka: „Choinka”
Boże Narodzenie to świąteczny czas
Wszyscy już czekamy na choinki blask
Na jej świeży zapach i kolorów moc
Na tę pierwszą gwiazdkę w wigilijną noc
Ref: Choinka, choinka z lasu przywieziona
Pachnie teraz w domu pięknie przystrojona
Błyszczą na niej bombki i gwiazdka złocona
Choinka, choinka, choinka zielona
Boże Narodzenie to radości moc
Razem dziś spędzimy przy choince noc
Wśród jej ozdób błyszczy łańcuch, bombek sto
I ta złota świeczka, co rozjaśnia ją
Ref: Choinka, choinka z lasu przywieziona…
Dzisiaj wigilijnej nocy wielki czar
Już na stole pachnie ryba, kluski, barszcz
Pod obrusem sianko, w żłóbku Jezus śpi
Życzeń moc składamy przy choince dziś.
Ref: Choinka, choinka z lasu przywieziona…

Piosenka: „Wesoła choinka”
Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka.
Przy jabłuszku pierwszym pajac, przy drugim kaczuszka.
Pajac biały jest jak piekarz, mąkę ma na brodzie,
a kaczuszka złota, jakby kąpała się w miodzie.
Ref.: Choinka, choinka, wesoła choinka, choinka, choinka wesoła!
Popatrz, mamo, woła Krysia, jak ten pajac skacze.
A czy słyszysz, mówi mama, jak kaczuszka kwacze?
Pajac tańczy, kaczka kwacze, Posłuchajcie sami,
a zajączek tuż, tuż obok rusza wąsikami.
Ref.: Choinka, choinka, wesoła choinka, choinka, choinka wesoła!

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą
pory roku.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub
zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki,
dłuższy, krótszy.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta,
karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń
w historyjkach obrazkowych.
Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

