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Grudzień 2019r.

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.
2. Idzie zima ze śniegiem.
3. Idą święta.
4. Świąteczny czas.

- wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych
- wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów
- kultywowanie polskich i śląskich tradycji
- obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku
- dostrzeganie cykliczności pór roku, dni tygodnia
- ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwem obowiązujących podczas zabaw zimowych
- przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- dostrzeganie cykliczności pór roku, dni tygodnia
- rozwijanie mowy, myślenia, pamięci
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- poznanie litery ,,l, L, y, r" małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
- utrwalanie poznanych liter
- rozwijanie rozumowania przyczynowo - skutkowego
- utrwalanie znaków matematycznych =, >,
- utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
- wprowadzenie cyfry 7
- doskonalenie liczenia, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania
- wdrażanie do rozumienia sensu informacji podanych w formie symboli
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- rozwijanie umiejętności manualnych
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
- rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych

,,W lichej stajni" - piosenka
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1. W lichej stajni na sianeczku
Połóż Matko dzieciąteczko,
Owiń dziecię w swe pieluszki
By nie zmarzły mu paluszki.
Ref. Ula-la, ula-la
Niechaj radość w sercu gra,
Ula-la, ula-la
Niechaj radość gra.
2. Osioł z wołem niech chuchają
I dzieciątko ogrzewają,
By nie było zimno temu
Panu dzisiaj zrodzonemu.
Ref.
3. niechaj pastuszkowie grają
Aniołowie mu śpiewają,
Żeby smutno już nie było
Gdy się dziecię narodziło.
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