
Poniedziałek 20.12.2021 r.

I. Gimnastyka buzi i języka IV 2

Ćwiczenia warg i języka. Dzieci naśladują ruchy N.

− Kręcenie czubkiem języka za dolnymi zębami.

− Oblizywanie warg czubkiem języka, przy otwartych ustach.

− Rozciąganie warg w szerokim uśmiechu.

− Mlaskanie wargami.

− Robienie zdziwionych min – wargi zaokrąglone.

− Ściąganie warg w ryjek.

− Ułożenie języka za dolnymi zębami, przy szeroko otwartych ustach.

II. Słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka Wesoła choinka. Cel: rozwijanie mowy.

IV.5

• Rozmowa na temat zbliżających się świąt.

− Co robią rodzice w waszych domach, gdy zbliżają się święta?

− Czy robią też większe zakupy?

− Co przed świętami dekorujecie w domach?

• Słuchanie wiersza, ilustrowanie go ruchem. N. recytuje wiersz, a dzieci wykonują

odpowiednie ruchy.

Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka- pokazują dwa palce,

Przy jabłuszku pierwszym – pajac- naśladują skoki pajaca,

przy drugim – kaczuszka- chodzą, kołysząc się na boki,

Pajac biały jest jak piekarz,

Mąkę ma na brodzie- naśladują ścieranie mąki z brody,

A kaczuszka – złota, jakby -chodzą, kołysząc się na boki,

kąpała się w miodzie.

„Popatrz, mamo – woła Krysia – jak ten pajac skacze!” - skaczą jak pajac,

„A czy słyszysz – mówi mama – jak kaczuszka kwacze?” - naśladują głos kaczki,

Pajac skacze- skaczą jak pajac,

kaczka kwacze – posłuchajcie sami.

A zajączek tuż-tuż obok

rusza wąsikami- ruszają nosem jak zajączek.

Rozmowa na temat wiersza. Tablica demonstracyjna z ilustracją choinki.



− Co wisi na gałązce choinkowej?

− Co wisi przy pierwszym jabłuszku?

− Co wisi przy drugim jabłuszku?

− Jak wygląda pajac?

Jak wygląda kaczuszka? − Co robi pajac, a co – kaczuszka? − Co jeszcze wisi?

Dowolny taniec przy piosence Choinka (sł. i muz. Bożena Forma).

Wtorek 21.12.2021 r.

I. Ćwiczenia oddechowe Ozdoby choinkowe. (Papierowe kółka różnej wielkości

(imitujące bombki), rurki do napojów, sylwety choinek z zielonego papieru, korektor. Dzieci

zaznaczają białym korektorem na sylwecie zielonej choinki kropki – miejsca, w których

zawieszą bombki. Następnie, za pomocą słomki do napojów, na wdechu (zasysając powietrze)

przenoszą kolorowe kółka (bombki) na zaznaczone miejsca.

Zabawa grupowa Rozpoznaj Mikołaja. N. wyjaśnia dzieciom, że w różnych krajach św.

Mikołaj różnie się nazywa, np. w USA – Santa Claus, w Czechach – Mikulas, we Włoszech –

Babbo Natale, ale we wszystkich krajach przynosi dzieciom prezenty pod choinkę i można go

rozpoznać po charakterystycznym zawołaniu: Hoo, hoo, hoo! Zadaniem wybranego dziecka

jest rozpoznanie po głosie osoby, która naśladuje Mikołaja.

II. Zabawy przy piosence Choinka. Rozmowa na temat tekstu piosenki. Nauka refrenu

piosenki. Cel: rozwijanie umiejętności wokalnych. Ćwiczenia pamięci.

1.Pachnąca, zielona, przybyła dziś do nas. Witamy cię wszyscy, choinko zielona.

Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci, kolędę zanucą z rodzicami dzieci. (2 x)

2. Na niej bombki, łańcuch, malutkie serduszka, pachnące pierniczki i małe jabłuszka. Ref.:

Kiedy pierwsza gwiazdka…

3. Nasza choineczka pięknie przystrojona, kolorowym blaskiem zamruga dziś do nas. Ref.:

Kiedy pierwsza gwiazdka…

Rozmowa na temat tekstu piosenki. Dzieci odpowiadają na pytania N.:

− Kto przybył do dzieci?

− Jakie ozdoby są na choince?

− Kiedy dzieci zaśpiewają kolędę?

− Jaka choinka jest ich zdaniem najpiękniejsza?



Nauka refrenu piosenki N. recytuje wersy refrenu z różnym natężeniem głosu: od szeptu po

głośne skandowanie, a dzieci powtarzają za nim. Na zakończenie wszyscy śpiewają refren.

Ćwiczenie pamięci. Obrazki: bombki, łańcuch, zielona choinka, serduszka, pierniczki,

jabłuszka, odtwarzacz CD, nagranie piosenki Choinka. N. opowiada historyjkę ilustrującą

słowa pierwszej zwrotki piosenki. Pokazuje obrazek choinki i rozpoczyna opowiadanie:

Zielona, pachnąca, stoi tutaj u nas. Przywieźli ją dzisiaj. Witamy ją radośnie. Potem N.

śpiewa drugą zwrotkę piosenki

Środa 22.12.2021 r.

I. Ćwiczenie klasyfikacyjne Znajdź taką samą bombkę. IV.12

(Komplety bombek z plastiku w różnych wzorach i kolorach. N. rozkłada przed dziećmi

plastikowe bombki w różnych wzorach i kolorach i prosi, aby je posegregowały według

określonego kryterium, np.: wielkości (małe i duże), koloru, kształtu (okrągłe i pozostałe).

Dzieci szacują, których bombek jest najwięcej, a których – najmniej.

II. Świąteczny zestaw zabaw ruchowych I. 5, 8

• Zabawa ruchowa Przygotowania do świąt.

N. opowiada o przygotowaniach do świąt, a dzieci, w wybrany przez siebie sposób, ilustrują

je ruchem.

− Robimy przedświąteczne porządki: ścieramy kurze, odkurzamy odkurzaczem.

− Rozkładamy choinkę, zawieszamy na niej bombki.

− Wałkujemy ciasto na pierniczki, wykrawamy pierniczki.

− Kładziemy obrus na stole, rozkładamy talerze i sztućce, niesiemy talerz z zupą grzybową i

stawiamy go na stole.

− Rozdajemy prezenty.

• Zabawa ruchowa Czapka Mikołaja. (Czapka Mikołaja, odtwarzacz CD, nagranie piosenki

Choinka.)

Dzieci stoją w kręgu. Podczas nagrania piosenki dziecko z czapką przekłada ją na głowę

kolegi stojącego obok. Na przerwę w nagraniu dziecko, które zostało w czapce, wykonuje

dowolny ruch, np.: skłon, podskok, przysiad itp.

• Zabawa z woreczkami gimnastycznymi – Taśma produkcyjna w fabryce zabawek.

Dzieci siedzą w kole w siadzie skrzyżnym, przed każdym dzieckiem leży woreczek

gimnastyczny. N. włącza taśmę produkcyjną w fabryce zabawek i głośno wymienia czynności,

nadając tempo rytmicznej pracy przy wykonaniu zabawki, a dzieci (roboty) wykonują

polecenia:



klaśnij, klaśnij – dzieci dwa razy klaszczą w dłonie,

woreczek – podnoszą woreczek z podłogi prawą dłonią (N. pokazuje),

kolano – uderzają w lewe kolano ,

kolano – uderzają w prawe kolano (po tej samej stronie co ręka z woreczkiem),

rzuć – lekko rzucają woreczek przed kolegą z prawej strony.

Powtarzają przekładanie woreczka dotąd, aż zabawka zostanie ukończona.

• Zabawa bieżna Jestem... Tamburyn.

Dzieci biegają po dywanie. Na dźwięk tamburynu stają w miejscu i pokazują za N.:

Jestem prezentem (unoszą ręce do góry, łącząc je ze sobą tak, aby przypominały kokardę na

prezencie).

Jestem choinką (rozkładają ręce w bok jak gałęzie choinki).

Jestem łańcuchem na choince (podają sobie ręce, tworzą wspólny łańcuch).

Jestem dzieckiem – znów biegają.

• Zabawa twórcza Taniec śnieżynek.

Nagranie muzyki klasycznej, odtwarzacz CD. Dzieci siedzą na dywanie, wysłuchują

fragmentu wybranej przez N. muzyki klasycznej (np. W. A. Mozart – uwertura do opery

Uprowadzenie z Seraju). Następnie poruszają się przy nim jak śnieżynki, według własnego

pomysłu.

Czwartek 23.12.2021 r.

I. Oglądanie książek związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem i omawianie

ich treści. Wykonanie łańcucha z kolorowych pasków papieru. IV 2. IV. 15

 Książki tematycznie związane z Bożym Narodzeniem (np. z serii Świat w obrazkach

Paulette Bourgeois, Brenda Clark Boże Narodzenie. Franklin i prezent świąteczny; Zofia

Stanecka Basia i Boże Narodzenie; Daniel Napp Pan Brumm obchodzi Boże Narodzenie).

N. wraz z dziećmi ogląda książki związane z Bożym Narodzeniem, czyta wybrane fragmenty,

zachęca do opowiadania, co dzieci widzą na obrazkach.

 Wykonanie łańcucha z pasków kolorowego papieru. Paski kolorowego papieru, kleje.

N. rozkłada przed dziećmi paski kolorowego papieru i kleje; pokazuje, w jaki sposób sklejać

paski i łączyć ze sobą. Dzieci wykonują indywidualnie kolorowe łańcuchy, następnie

porównują ich długości, posługując się określeniam krótszy, dłuższy, takiej samej długości.

Na koniec wspólnie łączą wszystkie łańcuchy w jeden.



II. Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Święta. Rozmowa kierowana na podstawie

opowiadania i ilustracji w książce. Cele: rozwijanie mowy, poznawanie tradycji i

zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

N. czytając opowiadanie, prezentuje ilustracje do niego.

Kiedy czeka się na coś z wielką niecierpliwością, czas płynie strasznie wolno. Babcia

powiedziała, że czekanie na święta Bożego Narodzenia nazywa się adwent i podarowała

dzieciakom adwentowy kalendarz z okienkami, które można było otwierać. W każdym

okienku były ukryte malutki obrazek i słodka niespodzianka. I właśnie przez tę niespodziankę

koniecznie trzeba było kupić dwa kalendarze – jeden dla Olka, a drugi dla Ady. Kolejnym

znakiem zbliżających się świąt był adwentowy wieniec z czterema świeczkami, który pojawił

się w salonie. Mama w każdą niedzielę zapalała na nim kolejną świeczkę. Najpierw tylko

jedną, potem dwie, trzy… – Kiedy zapłoną cztery, do Wigilii będzie już bardzo blisko –

objaśniła. W przedszkolu także pachniało świętami. Już od początku grudnia wszyscy uczyli

się piosenki o Świętym Mikołaju, żeby powitanie dostojnego gościa wypadło jak najlepiej.

Niektóre maluszki trochę się bały jego długiej białej brody i czerwonego płaszcza. Ada nie

bała się nic a nic. Pani powiedziała, że starszaki są już na tyle duże, że mogą wykonać

własnoręcznie zabawki na choinkę. Od tej chwili „Tygryski” pracowicie kleiły kolorowe

łańcuchy, wycinały złote gwiazdki i wbijały kolorowe cekiny w styropianowe bombki. –

Część ozdób zawiesimy na naszej przedszkolnej choince, a część zabierzecie do domu –

obiecała pani.

Kiedy dziadzio zobaczył dzieła Olka, stwierdził, że skoro jego wnuk jest taki uzdolniony, to

zaprasza go do wspólnej pracy nad szopką. To dopiero była zabawa! Przez trzy soboty

dzieciaki wraz z dziadziem sklejały z patyków stajenkę, lepiły z plasteliny Świętą Rodzinę,

królów, pastuszków i owieczki.

W przedszkolu też nie próżnowały, bo rozpoczęły się próby przed jasełkami, czyli

przedstawieniem opowiadającym o Bożym Narodzeniu. Olek dostał rolę pastuszka. – Weźmy

w darze mleko, kawałeczek chleba i serca gorące. Więcej nic nie trzeba – powtarzał, aby

dobrze zapamiętać. Mama pożyczyła od cioci Basi góralski kapelusz i ciupagę. Dzięki nim

pastuszek wyglądał jak prawdziwy góral. Kilka dni przed świętami tato zaczął się rozglądać

za odpowiednią choinką. W końcu przystał na propozycję dziadzia i kupił drzewko w wielkiej

donicy. – Po świętach zasadzimy je w ogródku – cieszył się dziadzio. – I będzie żyło dalej. W

Wigilię, czyli dzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia, cała rodzina spotkała się u

dziadków. Od rana Olek i Ada ubierali z dziadziem choinkę, mama z babcią szykowały

wigilijny barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i kompot z suszonych owoców, a tato smażył



karpia. – Robi się ciemno – stwierdziła w pewnym momencie mama. – Ciekawe, kto

wypatrzy pierwszą gwiazdkę. Dzieciaki jak na komendę pobiegły do okna. – Jest! – zawołał

po chwili Olek. Zanim cała rodzina zasiadła do stołu, dziadzio przeczytał z Biblii

opowiadanie o tym, jak Święta Rodzina przybyła do Betlejem i nie znalazła miejsca w

gospodzie, jak Dzieciątko narodziło się w stajence i jak anioł powiedział o tym pasterzom.

Potem wszyscy zaczęli składać sobie życzenia, dzieląc się cieniutkim białym opłatkiem.

Zdaniem Olka, który zdążył już porządnie zgłodnieć, trwało to stanowczo zbyt długo. 65 Po

kolacji rozpoczęło się wyciąganie spod choinki świątecznych prezentów i wspólne

kolędowanie. Specjalnie dla dziadzia Olek z Adą nauczyli się kolędy, w której małemu

Jezuskowi wyśpiewują różne ptaszki: sroczki, gołębie, a nawet żurawie. Wyszło pięknie,

wszyscy bili brawo, a dziadzio o mało nie popłakał się ze wzruszenia. Szkoda, że Wigilia jest

tylko raz w roku.

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.

N. zadaje pytania: − Jak nazywa się okres przed świętami Bożego Narodzenia, w którym

przygotowujemy się do świąt?

− Co mama zapaliła w wieńcu adwentowym?

− Jak dzieci w przedszkolu przygotowywały się do świąt?

− Co Olek i Ada robili razem z dziadkiem przed świętami?

− Jakie przygotowania do świąt trwały w domu Olka i Ady?

− Jak w waszych domach wyglądają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia?

Piątek 24.12.2021 r.

I. Świąteczne Ćwiczenia logopedyczne. IV 2

N demonstruje ćwiczenia, powtarzając je kilkakrotnie i pilnując dokładnego ich wykonania

przez dzieci.

Tańczący płomyk – ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia regulacji siły wydechu.

Przedświąteczne porządki – dzieci przesuwają język od jednego kącika ust do drugiego,

naśladując wymiatanie kurzu z każdego kąta w domu.

Przecieranie lustra – dzieci wędrują językiem po górnej wardze w prawą i w lewą stronę.

Pakujemy prezenty – poruszają językiem po górnej i po dolnej wardze, owijając papierem

każdy prezent.



Mikołaj jedzie saniami – słychać stukot kopyt reniferów – odbijają język od górnego

podniebienia, a wargi układają raz w dzióbek, a raz rozciągają.

Świąteczne całusy – dzieci wypychają do przodu mocno zaokrąglone wargi, naśladują

rozdawanie całusów najbliższym członkom rodziny: mamie, tacie, babci i dziadkowi.

II. Ubieramy choinkę IV 8

(Kartonowe duże bombki, folia samoprzylepna, klej, .)

Ozdabianie kartonowych bombek elementami wyciętymi z folii samoprzylepnej;

podpisywanie ich imionami dziecka, wykonanie wystawy prac plastycznych w sali.


