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Poniedziałek

Zabawa dydaktyczna Pudełko skarbów.
Przygotuj duże ozdobne pudełko a w nim mała choinka , gwiazdka, bombka, aniołek, 
szopka , pierniczek, płyta z kolędami , prezent.
Mama stawia przed dzieckiem duże pudełko w którym są przedmioty związane ze 
świętami.
Potem prosi , aby wyjmowało po jednym przedmiocie, powiedziało, co to jest i do czego 
służy , oceniło czy jest on związany ze świętami Bożego Narodzenia.
Ćwiczenia słuchowe Co to jest ?
Przedmioty z poprzedniej zabawy.
Mama pokazuje kolejne przedmioty wyjęte z pudełka. Prosi dziecko aby podało ich 
nazwy, a potem podzieliło je rytmicznie na sylaby. Następnie mama podaje nazwę 
wybranego przedmiotu i prosi dziecko aby podniosło w górę ten przedmiot.
Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller ,, Święta” ( załącznik  2 ).
Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.
Mama zadaje pytania( załącznik 2 ).

Zabawa ruchowa Przygotowania do świąt.

Mama opowiada o przygotowaniach do świąt , a dziecko ,w wybrany przez siebie sposób,
ilustruje 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

Wtorek

1



KARTA PRACY PRZEDSZKOLAKA- materiał do kształcenia na odległość ZSP Chocianowice

 

Wysłuchaj piosenki Choinka.

Link do pobrania : https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki.
Po zalogowaniu się trzeba wybrać pakiet ,,Olek i Ada AA+ ” i otrzymacie Państwo dostęp
do wszystkich piosenek , tych które poznaliśmy i  te które będziemy poznawać.
Tekst piosenki ( załącznik 3 ).
Rozmowa na temat tekstu piosenki .
Mama zadaje pytania ( załącznik 3 ).
Zabawa ruchowa przy piosence Choinka .
Dziecko tańczy dookoła choinki podczas zwrotek , a podczas refrenu zatrzymuje się i 
klaszcze.
Nauka refrenu piosenki .
Mama  recytuje wersy refrenu z różnym natężeniem głosu : od szeptu po głośne 
skandowanie , a dziecko powtarza za nią .
Na zakończenie mama z dzieckiem śpiewa refren.
Wykonaj z kolorowych pasków papieru łańcuch i zawieś go na choince.

Środa 

Zabawa dydaktyczna Policz , ile jest bombek.
Przygotuj ozdoby choinkowe różniące się kolorem i kształtem , np.bombki, ( okrągłe , 
podłużne ).
Dziecko ogląda ozdoby na choinkę, dzieli je według kształtu na dwie grupy , liczy ile ich 
jest w każdej grupie. Starsze dzieci oceniają , których bombek więcej i o ile. Sprawdzają 
wynik , ustawiają bombki w pary. 
Zabawa dydaktyczna kolor do koloru. 
Przygotuj kostkę z kolorami , ozdoby na choinkę.
Dziecko rzuca kostką – wybiera ozdobę , która ma ten kolor i zawiesza ją na choince.
Gra – Turniej świąteczny.
Przygotuj dwie kostki , ozdoby świąteczne , choinkę.
Dziecko z mamą rzucają kostkami.
Osoba , która wyrzuci większą  liczbę oczek , wybiera ozdobę i zawiesza ją na choince.
Dziecko określa kolory bombek na choince , liczy bombki w każdym kolorze , pokazuje 
na palcach , ile bombek każdego koloru jest na choince.
Słuchanie kolęd z dowolnej płyty.

Czwartek

Wykonaj pracę plastyczną Świąteczna choinka dowolną techniką ( kredka , farba , 
papier kolorowy itp. )

Piątek 

Rozwiąż zagadkę .
Mama czyta dziecku zagadkę , a dziecko podaje rozwiązanie.
Stoi choinka pięknie ubrana.
Buzia każdego jest uśmiechnięta.
Stół przystrojony czeka na gości.
Czas to szczególny – nadchodzą ………………… ( święta ).
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Posłuchaj wiersza B. Szelągowskiej  ,, Święta w domu ”.

                                                      Świecą światła na choince,
dom blaskiem jaśnieje.

Święta, święta! – wielka radość 
z narodzin w Betlejem!

Ciasta pachną, śledź, pierogi… 
Wszystko lśni czystością.

I dwanaście pysznych potraw 
podamy dziś gościom. 

Wśród prezentów, śmiechu, gwaru 
dni spędzimy mile. 

W naszych sercach zachowajmy 
na długo te chwile.

Rozmowa na temat wiersza .

1. Co będziemy świętować w najbliższych dniach ?
2.Czym różnią się te dni od innych dni w roku ?
3. Ile potraw jest na tradycyjnym wigilijnym stole ?
4. W jaki sposób możemy umilić święta naszym bliskim?

Zabawa ruchowa Tańczące gwiazdki .
Mama z dzieckiem tańczy w rytm dowolnej muzyki.
Naucz się pierwszej zwrotki  wiersza ,, Święta w domu ” fragmentami , metodą ze słuchu.

 

Podsumowanie: rozwijanie mowy , poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia , rozwijanie umiejętności wokalnych , ćwiczenia pamięci , 
zawieszanie łańcucha na choince, liczenie bombek , rozwijanie sprawności manualnej 
Aktywności do wykonania przez przedszkolaka: uważne słuchanie utworów  
wypowiadanie się na określony temat , nauka refrenu piosenki , liczenie bombek i 
określanie ich kolorów, wykonanie prac plastycznych.  Zabawy ruchowe z mamą. 
Nauka wiersza ( pierwszej zwrotki ).

Aktywności podlegające ocenie: praca plastyczna Świąteczna choinka.
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Na prace czekam do 17.12.21r.

Przebieg zajęć zawierać treści jakie powinien opanować uczeń oraz aktywności, które powinien wykonać.

Aktywności:
- wysłuchanie materiału,                                                                           - praca w załącznikach,
- obejrzenie materiału,                                                                              - ćwiczenia interaktywne,
- skorzystanie z materiału internetowego,                                                - inne.
- wysłanie materiału na skrzynkę mailową nauczyciela przez rodzica,                       
Poszczególne zajęcia nie muszą zawierać wszystkich aktywności.
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