Zajęcia dydaktyczne na dzień 20.12.2021/ 21.12.2021

Wesołych Świąt!
TEMAT: W noc przed Wigilią

Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Kształtowanie
umiejętności uważnego słuchania opowiadania. Rozwijanie wyobraźni i pamięci. Wywołanie
radosnego nastroju związanego z oczekiwaniem na święta Bożego Narodzenia.

Wysłuchanie opowiadania Beaty Krysiak W noc przed Wigilią. W noc przed Wigilią W tym
roku Ania postanowiła, że nie uśnie wcale albo w ogóle nie położy się spać, byleby w końcu
zobaczyć, którędy Mikołaj wchodzi do jej domu. Dzień przed Wigilią dziewczynka
zgromadziła potrzebny sprzęt, który miał jej pomóc w wytropieniu Mikołaja. Lornetkę,
latarkę i aparat fotograficzny ukryła pod poduszką na kanapie w salonie. Tam też znalazły się
ulubione chrupki – to tak na „w razie czego”, jakby zgłodniała. Miejsce na kanapie wydało jej
się najlepsze na punkt obserwacyjny. Stąd doskonale było widać wejście i oświetloną
lampkami choinkę. – Dzisiaj nie idę spać! – wieczorem zakomunikowała Ania rodzicom. –
Aniu, a co będziesz robiła w nocy? – zapytał zdziwiony tata. – Będę czekała na Mikołaja.
Muszę go dzisiaj zobaczyć. – No dobrze. Jeśli chcesz, mogę ci dzisiaj przygotować posłanie na
kanapie – mama zdawała się nie być zdziwiona decyzją córki. – A! Jeszcze musimy zostawić
na stole dla Mikołaja mleko i pierniczki. Podobno bardzo je lubi. Nawet nie wiadomo, kiedy
nadszedł wieczór. Ania w piżamce, ułożywszy się wygodnie na kanapie, była gotowa na
spotkanie z Mikołajem. Co jakiś czas zerkała to na choinkę, to na stół, na którym mama
postawiła szklankę z mlekiem i talerz z piernikami. Od czasu do czasu latarką oświetlała
wejście do salonu. Czekała. Czekała… Naprawdę dzielnie czekała i nie pamięta już, kiedy
czekać przestała. Niechciany sen przyszedł na długo przed północą. Rano Anię obudziły
zapachy roznoszące się z kuchni po domu. „Ojej, usnęłam!” – pomyślała Ania. Energicznie
odrzuciła kołdrę, zeskoczyła z kanapy i podbiegła do stołu. – Nie ma! Nie ma pierniczków! –
zaczęła krzyczeć – Mikołaj wypił mleko, zjadł pierniki, a ja go znowu nie zobaczyłam! –
dziewczynka nie kryła żalu. Wesołych Świąt!
– Aniu, Mikołaj przychodzi wtedy, kiedy dzieci śpią – próbowała pocieszyć ją mama.
– Już on ma swoje sposoby, żeby uśpić wszystkie dzieci. Z magią nie wygrasz. A sprawdziłaś,
czy zostawił jakieś prezenty?
– Tak! – na twarzy dziewczynki w miejsce smutku pojawił się uśmiech. – Jest dużo
prezentów! Chyba wszyscy byliśmy grzeczni! Ania szybko zapomniała o nieudanej próbie
spotkania Mikołaja. Teraz czekała już tylko na pierwszą gwiazdkę i możliwość
rozpakowywania prezentów… I tylko od czasu do czasu wracała do niej myśl: „W przyszłym
roku na pewno mi się uda…”.
Beata Krysiak

Rozmowa na temat treści opowiadania i doświadczeń dzieci. Przykładowe pytania:
Co postanowiła zrobić Ania w noc poprzedzającą Wigilię?
Jak się do tego przygotowała?
Jaką niespodziankę przygotowały mama z Anią dla Mikołaja?
Czy Ani udało się spotkać Mikołaja?
Skąd wiadomo, że Mikołaj był w domu Ani?
Czy Mikołaj odwiedził kiedyś wasz dom?

Zagadki o Bożym Narodzeniu dla wszystkich dzieci, które nie mogą się doczekać ubierania
choinki i wizyty Mikołaja. Zgadywanki świąteczne z odpowiedziami wprowadzą
przedszkolaki w niepowtarzalny klimat Bożego Narodzenia. Zapraszamy!

Liczne gałązki igiełkami usiane
ma to drzewko zielone,
przez wszystkie dzieci kochane. choinka

W święta ciepłe i grudniowe,
Gdy wszystko do uroczystej kolacji jest już gotowe,
Wisi okrągła, kolorowa i szklana,
od choinkowych lampek rozgrzana. Co to takiego? Bombka

Wielokolorowym sznurem choinkę oplatają i ją wspaniale oświetlają!
Co to takiego? Lampki choinkowe

Na środku świątecznego stołu leży, Między siankiem i stosem talerzy. Wśród karpia,
pierogów, stroika i mazurka, dzielą się nim wszyscy w domu - tata, mama, syn i córka. Co to
takiego? Opłatek

Każdej zimy wyrusza w długą drogę, Ma czerwoną czapkę i długą białą brodę, Zawsze jest
miły, uśmiechnięty, i rozdaje dzieciom wspaniałe prezenty. Kto to taki? Mikołaj

W wyjątkowy dzień grudniowy,
gdy cały dzień trzeba pościć,
pysznie smakuje ta ryba,
co mało dużo ości. Karp

Ma dwa piękne rogi i nie boi się śnieżnej drogi. Ciągnie ciężkie od prezentów sanki i są o nim
często świąteczne kolorowanki. Kto to taki? Renifer

Pierwsza gwiazdka świeci. Już słychać kolędy. Drzewka pachną wokół…. Pora na kolację,
najważniejszą w roku. Wigilia
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TEMAT: Już niedługo święta!

Zapoznanie dzieci ze zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia.
Kształtowanie
umiejętności składania życzeń świątecznych. Wzmacnianie koncentracji uwagi na
wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych

Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak
W wigilijną noc.
W wigilijną noc pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci.
To magiczny czas na ten moment czekają wszystkie dzieci.
Choinkowy blask otuli ciepłem bombki i anioły.
Na kolację czas zapraszają pięknie zastawione stoły.
Jeszcze życzeń moc, dzielenie się opłatkiem z rodziną,
w wigilijną noc tę zimową, grudniową, jedyną.

Beata Krysiak z Rozmowa na temat tradycji bożonarodzeniowych na podstawie wiersza.
Zapoznaje dzieci ze świątecznymi zwyczajami. Opowiadamy o: ubieraniu choinki, kolacji
wigilijnej, dzieleniu się opłatkiem, śpiewaniu kolęd, prezentach od Mikołaja, tradycyjnych
potrawach, które są przygotowywane na kolację wigilijną.

ZAJĘCIA SPORTOWE:
„Moje ciało” – zabawa ruchowa, ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała. Dziecko
swobodnie maszeruje po pokoju, gdy rodzic podaje nazwę części ciała np. łokieć, kolano –
dziecko tą częścią ciała dotyka podłogi.

„Wesoła gimnastyka z rodzicem”:
„Ile słyszysz, ile widzisz?” – zabawa matematyczna, rozwijanie koordynacji wzrokowo –
słuchowej. Potrzebujemy bębenek i pałeczkę. Rodzic wybija na bębenku dźwięki, a dziecko je
przelicza. Można w tej zabawie indywidualnie dostosować tępo wybijania na bębenku
dźwięków – wolniej lub szybciej.
„Odklej mnie” – dziecko leży na kocyku, jest „przyklejone” do podłogi, rodzic próbuje
„odczepić” poszczególne części ciała dziecka od podłogi.
„Jedziemy na kocyku” – dziecko siedzi na kocyku, a rodzic je ciągnie.
„Podaj – złap” – rodzic podaje piłeczkę do dziecka, a ono ją łapie, następuje zamiana ról.
„Jak w lusterku” – rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie, rodzic pokazuje ruch, a dziecko
powtarza. Następuje zamiana ról.
„Medal dla sportowca” – zabawa plastyczna, potrzebne są nożyczki, kolorowa kartka z bloku
technicznego, kredki, mazaki, dłuższa tasiemka. Rodzic wycina koło o średnicy 5 -6 cm. Na
środku wyciętego koła dziecko rysuje, co chciałoby, żeby się znalazło na medalu. Rodzic
przykleja lub zawiązuje koło na tasiemce, i powstaje medal.

Udanej zabawy

Proponuję przygotowanie SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ
Potrzebne materiały: rolki po papierze toaletowym, kolorowe kartki, klej, nożyczki, pudełko,
wełna, wata, sianko.
ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY

