
Grudzień 2018 

W „SŁONECZNEJ POLANIE” 

W tym miesiącu obchodzimy urodziny naszej koleżanki i kolegów: 

06.12.2018 r. Urodziny Oliwki 

10.12.2018 r. Urodziny Alexa 

27.12.2018 r. Urodziny Kuby 

Śpiewamy tradycyjne „sto lat”, składamy najserdeczniejsze życzenia       

i uczestniczymy w wesołych zabawach urodzinowych. 

 

03-07.12.2018 R. MIKOŁAJKOWA GIMNASTYKA BUZI           

I JĘZYKA 

Podczas zajęć logopedycznych poćwiczymy pracę narządów 

artykulacyjnych. Naśladując śmiech Świętego Mikołaja usprawnimy 

podniebienie miękkie, które jest istotnym miejscem przy artykulacji 

głosek tylnojęzykowych. 

 

 

 

06.12.2018 R. WYJĄTKOWY GOŚĆ 

Tego dnia powitamy w przedszkolu wyjątkowego 

gościa, śpiewając na powitanie : 

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, 

Wszystkie dzieci na Niego czekają, 

Moc prezentów każdemu przyniesie, 

Każde dziecko z prezentów się cieszy…” 

Wizyta Świętego Mikołaja, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 

Spędzimy ten dzień w miłej i radosnej atmosferze. Również tego dnia w ramach zajęć 

twórczego myślenia i działania będziemy uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych 

związanych  z postacią Świętego Mikołaja – „Zagubione prezenty”, „Prezenty i kształty”.  

                                                     

 



 

10-14.12.2018 R. PIOSENKI DO RYSOWANIA 

Podczas zajęć logopedycznych będziemy rozwijać koordynację 

słuchowo-wzrokowo-ruchową. Nauczymy się rysować wzór koła     

w rytm proponowanej piosenki „Choinkowe bombki”. Odwołamy się 

do Metody Dobrego Startu  M. Bogdanowicz. 

 

 

13.12.2018 R. ZIMOWE ŚNIEŻYNKI 

Podczas zajęć z panią psycholog dzieci wysłuchają bajki 

terapeutycznej związanej z zimą i dbaniem o zdrowie. Będą również 

uczestniczyć w zabawach w zakresie orientacji w schemacie ciała         

i przestrzeni oraz ćwiczyć pamięć świeżą. 

 

 

14.12.2018 R. BĘDĘ BEZPIECZNY NA DRODZE 

W ramach programu edukacyjnego będziemy rozwiązywać 

zagadki słuchowe „Uwaga na drodze”, utrwalimy sobie kolory 

świateł na sygnalizatorze świetlnym oraz ich znaczenie. 

 

 

17.12.2018 R. ŚWIĘTA TUŻ TUŻ 

W tym tygodniu na zajęciach poszerzymy słownictwo związane ze Świętami Bożego 

Narodzenia. Będziemy rozwijać mowę czynną i bierną. Oprócz ćwiczeń słuchowo-językowych, 

wykonamy również ćwiczenia oddechowe i muzyczno-ruchowe. 

20.12.2018 R. ZABAWA Z RYŻEM-HISTORIA TOSI 

W ramach zajęć twórczego myślenia i działania będziemy ćwiczyć kreatywność oraz 

stymulować zmysły. 

21.12.2018 R. OPOWIEŚĆ O NARODZINACH JEZUSA 

W tym dniu obejrzymy film „Narodzenie Jezusa”, będziemy  

składać sobie nawzajem życzenia świąteczne, dzielić się opłatkiem, 

śpiewać kolędy i pastorałki. Stworzymy atmosferę pełną 

życzliwości i radości. 


