
Zadania dydaktyczno - wychowawcze na grudzień
2021 dla gr II.

Tematy kompleksowe:
1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.
2. Idzie zima za śniegiem.
3. Idą święta.
4. Projekt Emocje.

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,
• wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie, 
• rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej.
• dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
• wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
• wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, 
• rozwijanie sprawności manualnej.
• poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
• wzbogacanie zasobu słownictwa, 
• rozwijanie sprawności rachunkowych, utrwalanie pojęć: wysoko, nisko. 
• rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, 
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób,
• przygotowanie do rozumienia uczuć – własnych i innych ludzi,
• rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, 
• rozwijanie poczucia przynależności do grupy, 
• budowanie poczucia własnej wartości, 
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

Piosenka
A. Loska „Białe Boże Narodzenie.”

Wiersz M. Konopnickiej
„Zła zima”

Nauka Kolęd:
- „Dzisiaj w Betlejem”
- „Wśród nocnej ciszy”

Śnieg rojem drobnych gwiazd prószy.
 I białą szatą kryje świat. 
Zanim stary mróz zaśnie, szary jak w baśni, 
Znów srebrem stroi świat.
 
Śnieg biały skrzy się za oknem, 
Żłóbek oświetla milion gwiazd. 
W taką jasną, grudniową noc, 
Strojna zima wita Nowy Rok.
 
Nasz mały pokój lśni blaskiem, 
Tęczą kolorów drzewko gra. 
Bije zegar z daleka, każdy z nas czeka:
 „Co Nowy Rok mi da”? 

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!

Nasza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...

Nasza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,
Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!

Nasza zima zła! 




