GRUDZIEŃ
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
1. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają.
2. W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem.
3. 4. BOZE NARODZENIE.
„Święty Mikołaj”
1 . Już świąteczna gwiazdka świeci,
choineczkę mają dzieci,
aniołeczki z nieba sypią
biały, lekki puch .
Ref .: Mikołaju, Mikołaju,
na Ciebie czekamy też .
Moc prezentów nam przyniesiesz,
o czym marzę, dobrze wiesz .
Mikołaju, Mikołaju,
na Ciebie czekamy też .
Moc prezentów nam przyniesiesz,
o czym marzę, dobrze, dobrze wiesz .
2 . Choineczka już ubrana,
ciepłe kluski niesie mama .
Stół Świąteczny zastawiony,
teraz życzeń moc .
Ref .: Mikołaju, Mikołaju…

„Zaświeciła gwiazda złota”
1 . Zaświeciła gwiazda złota,
gołąbek nad szopką lata .
Jezus rączką zatrzepotał
i uśmiechnął się do świata . } bis
2 . Uszyły Mu Aniołeczki
pierzynkę z puszystych chmurek,
rzuciły Mu gołąbeczki
pod główkę po siedem piórek . } bis

„Choinka zielona”
1. Boże Narodzenie to świąteczny czas
Wszyscy już czekają 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.
2. 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…..
3. Dzisiaj wigilijnej nocy wielki czar
Już na stole pachnie ryba, kluski, barszcz
pod obrusem siano, w żłóbku Jezus śpi
Życzeń moc składamy przy choince dziś.
Ref.: Choinka, choinka…..
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Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają:
• Zapoznanie dzieci z urządzeniami domowymi oraz sposobami bezpiecznego posługiwania
się nimi;
• Rozwijanie słuchu oraz usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia
ortofoniczne na trudniejszych spółgłoskach i grupach spółgłoskowych;
• Uświadomienie dzieciom potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny (również w
dzieleniu się obowiązkami) – kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych
wobec innych;
• Zachęcanie dzieci do odgrywania scenek dramowych (tworzenie sytuacji edukacyjnych
pomagających dzieciom zrozumieć umowną rolę rekwizytu i posługiwać się nim w
zabawach teatralnych i odgrywanych scenkach);
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu
sprzątania przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach,
porządkowanie półek itd.);
• Usprawnianie precyzji w zakresie motoryki małej przez zajęcia plastyczne i konstrukcyjne;
• Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej. Doskonalenie
umiejętności poruszania się w przestrzeni według podanej instrukcji.
W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem:
• Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach
potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz
uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb
materialnych i niematerialnych);
• Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych
pod względem gramatycznym, składniowym i logicznym;
• Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie
papierowych składanek;
• Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu,
tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki;
• Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej (komponowania ozdób
świątecznych z różnych materiałów);
• Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć (z uwzględnieniem rozumienia
ich treści, przekazu i walorów literackich).

