
Krąg tematyczny: „Spotkanie przy wigilijnym stole”

13.12 Temat: Przygotowania do świąt.

Cele:

● poznaje elementy kultury ludowej regionu łowickiego
● zna cechy charakterystyczne pawia
● rozwija doznania sensoryczne
● kształtuje percepcje wzrokową

Zajęcia popołudniowe:

1. „W Ciechocinku” – zabawa naśladowcza do tekstu i aranżacji ruchowej I.
Jabłońskiej- Gabrysiak.
Rodzic prezentuje tekst i ruchy do naśladowania.

„W Ciechocinku
Iwona Jabłońska-Gabrysiak

W Ciechocinku, uliczkami, Rozglądanie się na wszystkie strony przez „lornetkę” ułożoną z obu dłoni.

chodzą pawie alejkami. Uderzanie dłońmi o podłoże.

Kłania się im pan i pani. Skłony głowy w prawo, w lewo.

Dumny każdy jest ten paw, Wyprostowanie pleców, uniesienie głowy wysoko.

macha skrzydłem: brzdęk, pif, paf! Wymachy rąk w górę i w dół.

Każdy piórem strzela oko, Dotykanie palcem wskazującym jednego, a później drugiego

oka, zmrużenie wskazywanej powieki.

nie chce wołać: Machanie palcami wskazującymi na boki.

ko, ko, ko, ko! Klaskanie w dłonie.

2. „Mikołaje”- dziecko rozbiega się po pokoju i maszeruje z wyprostowanymi plecami.
Na słowo rodzica: „Idzie Mikołaj!” pochyla się do przodu i udaje, że dźwiga bardzo
ciężki worek z prezentami.

Zajęcia główne:

1. „Łowicka wycinanka”- rodzic wyjmuje z Magicznego pudełka łowicką wycinankę z
pawiem. Dziecko razem z rodzicem omawiają jej wygląd ze szczególnym zwróceniem
uwagi na pawia. Rodzic prezentuje zdjęcie pawia a wszyscy omawiają cechy
charakterystyczne ptaka.

2. „Pawie oczka” – rozpoznawanie kół wśród figur geometrycznych. Określanie
wielkości. Układanie kół, jednego na drugim, od największego do najmniejszego.
Rodzic prezentuje ozdobę choinkową pawie oczko. Omawia jej wygląd i prosi o
podanie propozycji jak wykonać taką ozdobę choinkową. Dziecko podaje swoje



pomysły. Rodzic pokazuje 3 duże papierowe koła różnej wielkości (każde w innym
kolorze) i układa z nich tradycyjną ozdobę choinkową pawie oczko. Daje dziecku
komplet kół, z których należy ułożyć pawie oczka na choinkę. Rodzic zwraca uwagę,
że trzy koła powinny mieć jeden wspólny punkt. Na koniec rodzic może
zaproponować zabawę w kodowanie. Dzieci układają rytm z kół według pomysłu
rodzica.

3. Praca plastyczna- smarowanie choinki klejem i posypywanie jej kaszą manną.
Malowanie obrazka zieloną farbą i domalowywanie bombek.

Karty pracy:









14.12 Temat: Dekoracje choinkowe

Cele:

● kształtowanie poczucia rytmu
● zna pojęcia krótki, długi
● potrafi porównywać i wskazywać różnice pod względem koloru i długości wstążek
● doskonalenie sprawności manualnych

Zajęcia popołudniowe:

1. „Idzie grudzień”- zabawy ruchowe przy piosence. Rodzic odtwarza nagranie
piosenki i przedstawia dziecku choinkę ozdobioną bombkami, lizakami, sercami.
Kiedy ponownie odtwarza piosenkę, dziecko swobodnie porusza się po pokoju.
Rodzic pokazuje dziecku obrazek bombek i lizaków oraz układa na stole wg
porządku: bombka, lizak, lizak, bombka, lizak, lizak. Zadaniem dziecka jest
odtworzenie tego rytmu za pomocą naturalnych efektów perkusyjnych, np.: bombka
oznacza uderzenie w uda, lizak klaśnięcie w dłonie.

Zajęcia główne:

1. „Kolorowe łańcuchy”- zabawa dydaktyczna. Dziecko wyjmuje z Magicznego
pudełka kolorowe wstążki (czerwone, zielone, żółte) różnej długości. Porównuje je ze
sobą poprzez przykładanie ich do siebie. Wskazuje różnice pomiędzy wstążkami (pod
względem koloru i długości). Rodzic proponuje ułożenie łańcuchów z tasiemek: każdy
łańcuch jest złożony z tasiemek w tym samym kolorze. Rodzic wskazuje miejsce, od
którego dziecko ma rozpocząć układanie łańcuchów poprzez położenie na dywanie
sylwet choinek (czerwonej, zielonej, żółtej). Dziecko po ułożeniu łańcuchów
składających się z tasiemek w jednym kolorze (ułożonych jedna za drugą) oceniają,
który łańcuch jest długi, a który krótki.

2. „Choinka”- zabawa dydaktyczna na podstawie tekstu B. Formy.

Choinka

Bożena Forma

W kącie naszej sali pięknie wystrojona,

panna choineczka uśmiecha się do nas.

Na niej bańki, łańcuch, lampki choinkowe.

Gwiazdeczki prześliczne, złocone, bajkowe.

Na jednej gałązce piernikowe ludki,



a na innej siedzą małe krasnoludki.

Pajacyk, kogucik, maleńkie serduszka,

chrupiące ciasteczka, pachnące jabłuszka.

Wokoło tańczą dzieci, kolędy śpiewają,

na choince świecidełka radośnie wieszają.

Rodzic omawia treść wiersza, zadając pytania: Co stało w kącie sali? Jakie ozdoby były na
choince? Co robiły dzieci?. Następnie rodzic pokazuje dziecku kolorowe słomki do napojów
pocięte na kawałki oraz sznurki (tasiemki). Mówi, że zrobią wspólnie łańcuch choinkowy i
prezentuje sposób jego wykonania. Dziecko naśladuje rodzica i robi łańcuch.

Karty pracy:

Piosenka - https://www.youtube.com/watch?v=y5-J0Ph6qB0

https://www.youtube.com/watch?v=y5-J0Ph6qB0










15.12 Temat: Bombki, łańcuchy, anielskie włosy

Cele:

● kształtowanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo- ruchowej
● rozwijanie orientacji przestrzennej
● kształtowanie percepcji słuchowej

Zajęcia popołudniowe:

1. „Rób to, co aniołek” – zabawa naśladowcza. Rodzic prezentuje skrzydła dla
aniołka (mogą być wykonane z papieru przez rodzica) i zwraca uwagę na ich
symetryczny kształt. Następnie rodzic wykonuje różne ruchy a dziecko naśladuje
rodzica.

2. „Zabawa aniołków”- zabawa z wymachem rąk. Rodzic rozdaje dziecku 2 wstążki,
po jednej do każdej ręki. Kiedy rodzic wybija rytm np.: na tamburynie, dziecko
dostosowuje swój ruch do akompaniamentu i wykonuje wymachy rąk. Na przerwę w
akompaniamencie dziecko zatrzymuje się i wspina wysoko na palce z uniesionymi
rękoma.

Zajęcia główne:

1. „Aniołki” – zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza H. Niewiadomskiej.
Rodzic prezentuje tekst:

Aniołki
Hanna Niewiadomska

Gdzieś daleko w niebie,
Za firanką chmurką,
Mieszkają aniołki
Leciutkie jak piórko.

Jak puszyste ptaszki
Po niebie fruwają,
Przez obłok z koronki
Na dół spoglądają.

Przykleiły noski
Do okienka nieba,
Pilnują, czy czegoś
Dzieciom nie potrzeba.



Cały lśni w słoneczku,
Śmieje mu się minka.
Może to być chłopiec,
Może być dziewczynka.

Jak mówi modlitwa:
– Anioł w dzień i w nocy
Na wezwanie dziecka
Leci ku pomocy.

Przytuli je mocno,
Gdy mama daleko,
Sprowadzi do domu,
Gdy zbłądzi nad rzeką.

Gdy chce coś źle zrobić,
Myśli w lot zatrzyma,
A przy tym tak śmiesznie
Policzki wydyma.

Rodzic omawia treść wiersza, zadając pytania: Gdzie mieszkają aniołki? Co to są
aniołki? Co robią aniołki? Jak wyglądają?. Potem wyjmuje z Magicznego pudełka
figurkę anioła. Dziecko ogląda ją, dotykają jej, omawiają wygląd anioła. Rodzic
informuje, że w pokoju ukryły się jeszcze inne anioły, które trzeba odszukać. Dziecko
się rozgląda. Jeżeli dziecko zobaczy figurkę, wstaje i mówi, gdzie ją widzi
(np. pod stolikiem, na półce z zabawkami), dopiero wtedy może ją przynieść rodzic.

2. „Aniołek” – zabawa naśladowcza na podstawie tekstu A. Maćkowiaka.
Wyjaśnienie pojęcia aureola. Rodzic prezentuje tekst i rysuje aniołka markerem na
dużym arkuszu papieru.

Aniołek

Arkadiusz Maćkowiak

Aniołkowi zróbmy suknię, trójkąt więc rysujmy.

Potem główkę okrąglutką dostawić spróbujmy.



Teraz oczy, nosek, buzia – to jest twoja rola.

A nad główką spłaszcz kółeczko. Co to? Aureola!

Każdy anioł umie latać, skrzydełka posiada.

Jak to zrobić? Mój rysunek już ci podpowiada.

Dziecko rysuje palcami na: dywanie, na tackach z kaszą manną lub mąką.

16.12 Temat: Z czym kojarzą Ci się święta?

Cele:

● doskonalenie motoryki małej
● kształtowanie spostrzegawczości
● kształtowanie percepcji wzrokowej

Zajęcia popołudniowe:

1. „Obłoczki”- ćwiczenia oddechowe. Kształtowanie umiejętności wykonania
prawidłowego wdechu i wydechu w trakcie dmuchania na watę zaczepioną na nitce.

2. „Gwiazda”- zabawa ruchowa z leżeniem na plecach. Rodzic wybija rytm np.. na
bębenku do biegu. Na przerwę w akompaniamencie dziecko zatrzymuje się i kładzie
na dywanie z rękami i nogami rozłożonymi na boki.

Zajęcia główne:

1. „Gwiazdy, gwiazdki”- Rodzic wyjmuje z Magicznego pudełka sylwety gwiazd
o różnych kształtach, po 2 gwiazdy o takim samym kształcie, i rozkłada je na dywanie.
Zadaniem dziecka jest odnalezienie par takich samych gwiazd.

2. „Łowicka gwiazda” – odciskanie palców umoczonych w farbie.
Rodzic  przygotowuje dla dziecka gwiazdę z kartonu. Pokazuje dziecku wycinankę
łowicką i wskazuje, które kolory są dla niej charakterystyczne. Następnie proponuje
ozdobienie gwiazdy odciskami palców umoczonych w farbie tak, żeby nawiązywały
do wycinanek łowickich.



POZDRAWIAM  PANI MAGDA☺


