
Wędrownicy
Grudzień 2020

Ścieżka edukacyjna „ W oczekiwaniu na Zbawiciela...”
Adwent
1. Roraty
2. Kalendarz adwentowy.
 
”Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia”
Boże Narodzenie
1. Święty Mikołaj.
2. Boże Narodzenie.
3. Tradycje świąteczne.
4. Spotkanie przy wigilijnym stole.
5. Orszak Trzech Króli.

Nawyki Socjalizacja: Potrafię podziękować.
Praca: Pamietam o swoim obowiązku.
Autonomia: Zdejmuję kurtkę i wieszam ją na miejsce.

Przysłowie tydzień I: Nie wszystko złoto co się świeci
tydzień II: Pieniądze szczęścia nie dadzą

Bity obrazkowe - owady
- maszyny budowlane

Bity czytania - Boże Narodzenie
- meble

Bity matematyczne kropki (61-70)
kropki (71-80)

Psychomotoryka 1. Chodzenie po równoważni do przodu.
2. Ruchy naprzemienne,  podnoszenie kolan i uderzanie prawą ręką w lewe kolano
i odwrotnie.
3. Turlanie nawzajem do siebie piłki.
4. Czołganie.
5. Zabawy ruchowe.

Edukacja polonistyczna 1. Kreślenie wzorów grafomotorycznych na tablicy.
2. Zapoznanie się z samogłoską  O,  metoda symultaniczno – sekwencyjna wg
Jagody Cieszyńskiej.
3. Rymy
4. Słuchanie opowiadań.

Edukacja matematyczna 1. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości
2. Poznanie cyfry 4.
3. Liczenie od 1 do 10 na konkretach.
4. Ćwiczenia w celu utrwalenia cyfry (pisanie cyfry paluszkiem po śladzie)
5. Figura geometryczna – kwadrat. Klasyfikacja figur geometrycznych ze względu
na kolor, kształt i wielkość.
6. Orientacja przestrzenna, przewidywanie następstw.
7. Rozpoznawanie kolorów - niebieski.
8. Grupowanie elementów.

Edukacja literacka Opowieść o Bożym Narodzeniu – S. Jeffs
Moja pierwsza książka na święta

Zagadki 1. Dom ich to przytulny ul, żądłem mogą zadać ból. Paski żółto – czarne mają, nad
kwiatkami wciąż latają (PSZCZOŁY)
2. Białe, różowe kwiatuszki jej rwiecie, co z pomocą mamy zwykle z nich
wijecie? Wianek na głowę, który zdobi włosy, wonią i kolorem wabi również osy
(KONICZYNA)
3. Zwykle w rudym jest kolorze, skraść z kurnika kurę może. A co ma puszyste,
wiecie? Długi ogon słynny w świecie! (LIS)
4.Pełznie powoli – tak przemierza drogi, poszedłby szybciej, gdyby miał nogi.
Domek na plecach nosi niewielki – czasem się chowa do swej muszelki
(ŚLIMAK)
5. Czasem z wody się wynurza, jest zielona i nieduża. Wielki upał jej nie służy,
woli kąpać się w kałuży (ŻABKA)
6. Ma siodełko i dwa koła – każdy na nim jechać zdoła. Trzeba pedałować mocno,



kierownicę trzymać prosto (ROWER)
7. Wiosną do nas przylatuje z ciepłych krajów, gdzie zimuje. Nogi ma czerwone 
całe, duże skrzydła czarno – białe (BOCIAN)
8. Smaki mają do wyboru i różnego są koloru. Jest rodzajów ich bez liku – zjesz je
w gałkach, na patyku (LODY)
9. Jest na czarno nakrapiana, w drobne kropki jest ubrana. Ile kropek ma na
grzbiecie? Zwykle siedem ich znajdziecie! (BIEDRONKA)
10. Skrzydła w różnych ma kolorach, różnych kształtach oraz wzorach. Kim był,
nim się piękny stał? Gąsienicy postać miał (MOTYL)
11. O tym drzewku wiele wam mówić nie będę, zaśpiewamy przy nim kolędę
(CHOINKA)
12. Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są bociany? (ZIMA)
13. Lepi się go nie z gliny, ani z plasteliny, daje się mu miotłę w rękę, żeby
wyglądał pięknie (BAŁWAN)
14. Co to za woda twarda jak kamień? Można się na łyżwach, ślizgać na niej
(LÓD)
15. Często w nim bywają, jeszcze mrozy trzaskające, za t0o jest w calutkim roku,
najkrótszym miesiącem (LUTY)
16. Noworocznych wiele życzeń, niesie dzieciom mroźny… (STYCZEŃ)
17. Wędruje tędy i owędy, roznosi życzenia i kolędy, o choinkach dla dzieci
pamięta, o prezentach i głodnych zwierzętach (GRUDZIEŃ)
18. Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie, zgadnij kto to taki, ja wiem, lecz nie
powiem! (BAŁWAN)
19. Latem było tu boisko, zimą mróz ścisnął, wylano wodę czystą i już jest …
(LODOWISKO)
20. Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek (KULIG)

Zadania logopedyczne 1. Naśladowanie śmiechu różnych ludzi:
- mężczyzna- głośne „hohohoho”
- kobieta- o średnim natężeniu „hahahaha”
- staruszka- cichutko  „hehehehe”
- dziewczynki- piskliwy „hihihihi”
- chłopcy- hałaśliwy „hahahaha”
2. Unoszenie języka do dziąseł za górnymi zębami przy szeroko otwartej buzi
– „język na baczność”
3. Prawidłowe zamykanie zębów: zęby górne w 1/3 przykrywają zęby dolne;
4. Zabawa z płomieniem świecy – lekkie dmuchanie, by płomień „tańczył”, lecz
nie zgasł
5. Powolne i długie wydmuchiwanie powietrza przez usta, np. balonik –
nabieramy
powietrza w policzki i powoli je wypuszczamy.
6. „Całuski” - przesyłanie całusków.

Wierszyk logopedyczny Miętowy napój
Wo – wo, wo – wo,
ciepła woda,
gdy się mięty, miodu doda,
owy – owy – owy,
to napój gotowy.

Audycja muzyczna Fryderyk Chopin – Polonez A- dur Wojskowy 
Antonio Vivaldi Concerto for Guitar & String Orchestra - I Allegro

Zabawa Kto jest kotkiem?

Wiersze Jeśli wszystko zjesz
Mały misiu dużo je chce być silny - to się wie.
Mały lisek dużo je chce być sprytny - to się wie.
Mała małpka dużo je chce być zwinna - to się wie.
A ty - jeśli wszystko zjesz - będziesz tym, kim tylko chcesz .

Prezent dla Mikołaja – Dorota Gellner
A ja się bardzo, bardzo postaram
I zrobię prezent dla Mikołaja:
Zrobię mu szalik piękny i nowy
Żeby go nosił w noce zimowe
I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć
Niech się ucieszy Mikołaj Święty



Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.
Piosenki Kochany Mikołaj – Śpiewające Brzdące

1. Już śniegiem zima świat okryła,
Już wigilijna przyszła noc,
Już ktoś zagląda do komina,
To z siwą brodą przemiły gość.
Ref. Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się. (2x)
2. Choć bardzo zimno jest na dworze,
Choć śniegu dużo, aż po pas,
Choć wszystko skute grubym lodem,
On się nie boi, odwiedzi nas.
 
Piosenka o myciu rąk - Domisie
To jest nowa piosenka,
o myciu brudnych rąk.
Nikt piosenki tej nie zna,
bo mydło śpiewa ją.

Obie ręce myć trzeba,
Chlap, chlap.
Obie ręce myć trzeba,
Złap mydełko, złap.

To jest nowa piosenka,
o myciu brudnych rąk.
Właśnie tak mydło śpiewa,
gdy woda szumi wkrąg.

Motoryka mała 1. Wyklejanie.
2. Lepienie z plasteliny.
3. Nawlekanie koralików na sznurek.
4. Wydzieranie.
5. Przygotowanie ozdób świątecznych.
6. Wycinanie nożyczkami.
7. Przenoszenie przedmiotów łyżkami, szczypcami.

Święty Święta Kinga

Modlitwa Rano:
Myśli, słowa i zabawy moje,
poświęcam na chwałę Twoją.

Przed posiłkiem:
Boże, dzięki Ci składamy
za to, co spożywać mamy.

Po posiłku:
Dziękujemy Ci Jezusku,
Za to co mamy w brzuszku.

Na zakończenie:
Mój ukochany Boże,
wiem że ty wszystko możesz,
z serca proszę Cię całego,
miej w opiece mnie małego.

J. angielski Moje zabawki

Pogoda

Boże Narodzenie



 

 

 

Zgodnie z podstawą programową zatwierdzam do realizacji

……………………………………………………………...


