
Zamierzenia na miesiąc grudzień 2022 w grupie IV:

1. „Co cieszy Mikołaja?”

 Dalsze nabywanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem,
 Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 Zapoznanie z ideą wolontariatu i rozwijanie empatii u dzieci,
 Rozwijanie sprawności manualnej w toku różnorodnych działań.

2. „Bezpieczne zimowe zabawy”

 Poznawanie zasad bezpiecznej zabawy i ewentualnych następstw wynikających z ich 
nieprzestrzegania,

 W toku zabaw matematycznych nabywanie umiejętności radzenia sobie z porażką,
 Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportów zimowych,
 Dalsze rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

3. „Bożonarodzeniowe tradycje”

 Dzielenie się informacjami nt. tradycji bożonarodzeniowych w domach dzieci,
 Rozwijanie myślenia matematycznego,
 Kultywowanie tradycji świątecznych – pieczenie pierniczków, robienie ozdób 

choinkowych,
 Poznanie właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych.

4. „Żywioły wokół nas”

 Zapoznanie z rolą różnych żywiołów w życiu człowieka,
 Zwrócenie uwagi na wieloznaczność niektórych wyrazów,
 Zachęcanie do udziału w eksperymentach i zabawach badawczych,
 Doskonalenie motoryki dłoni.



Piosenka „Kolorowe święta” Wiersz „Wigilijny wieczór”

1. Kiedy święta, kiedy święta,
kiedy święta są tuż, tuż,
choineczka, choineczka
w pokoiku błyszczy już.
Lśnią łańcuchy i bombeczki,
wszystko pięknie mieni się,
a na dworze śnieżek prószy,
aż się śpiewać głośno chce. 

Ref.
Kolorowe święta, ho ho ho ho ho! 
Niespodzianek tyle, że ho ho ho ho! 
Wspaniała choinka, u la la la la,
cudowna rodzinka, hop sa sa sa sa,
i głos Mikołaja, który słychać z dala: 
Ho ho ho ho ho! Ho ho ho ho ho!

2. Czas świąteczny, czas świąteczny,
czas świąteczny z nami jest, 
Pan Mikołaj, pan Mikołaj,
pan Mikołaj będzie też.
On przez komin się przeciśnie
i prezenty wszystkim da,
później pewnie szybko zniknie,
bo on taki zwyczaj ma.

 Ref.        Kolorowe święta, o ho ho...

https://www.youtube.com/watch?v=
PXLWBMpLbP8&ab_channel=%C5%9Apiewaj%
C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
 
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
 
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
 
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
 

https://www.youtube.com/watch?v=

