GRUDZIEŃ
W GRUPIE
KRASNOLUDKÓW

Grudzień już za nami. Był to miesiąc pełen wrażeń, który na pewno długo
pozostanie w naszej pamięci. Z racji tego że poznajemy różne zawody,
odwiedził nas tata Kryspina, który jest górnikiem. Ciekawie opowiedział nam o
swojej pracy no i miał galowy mundur, który bardzo nam się podobał. Pokazał
nam również zdjęcia kopalni i górników oraz przeczytał opowiadanie „O
rozgniewanym węgielku”, z którego dowiedzieliśmy się jak bardzo pożyteczny
jest węgiel. Podziękowaliśmy gościowi za przybycie, wręczając mu obrazek, a
później z naszą pani układaliśmy historyjkę obrazkową pt. „W kopalni”. Teraz
już wiemy, jak wygląda i na czym polega praca górnika.

Z niecierpliwością oczekiwaliśmy dnia, w którym miał przybyć do nas
Mikołaj. W tym czasie, podróżowaliśmy na biegun północny poprzez różne
ćwiczenia i zabawy ruchowe. Odgadywaliśmy także zabawki za pomocą
dotyku. Aby w naszej sali zawitała świąteczna atmosfera, przygotowaliśmy i
ustroiliśmy lampkami i bombkami choinkę. Teraz już tylko pozostało nam
oczekiwać Mikołaja. Gdy nadszedł ten upragniony dzień, byliśmy pełni emocji.
Przywitaliśmy naszego gościa piosenką „Witaj Mikołaju”, a później w kółeczku
śpiewaliśmy i bawiliśmy się razem z nim przy piosence „Mikołaj jedzie
samochodem”, której nauczyła nas Pani Magda na rytmice. Każdy z nas

otrzymał prezent i mamy także wspólne zdjęcie z Mikołajem. Ale to nie był
koniec niespodzianek, gość przyniósł nam również dużo prezentów dla całej
naszej grupy, były to wspaniałe zabawki takie jak: lalki, wózek, kołyska,
toaletka, klocki, samochody, pociąg z torami kolejowymi, zestaw
majsterkowicza i puzzle. Dziękując za podarki pożegnaliśmy Mikołaja, który
obiecał nam że przyjdzie za rok, oczywiście jak będziemy grzeczni.

Pełni wrażeń, od razu przystąpiliśmy do zabawy naszymi nowymi zabawkami,
to był naprawdę super dzień. Po tej wizycie w dalszym ciągu kontynuowaliśmy
temat dotyczący naszego gościa w czerwonej czapce. Bawiliśmy się przy
piosence „Mikołajkowe sanie”. Stworzyliśmy nawet orkiestrę, pięknie grając
na janczarach i trójkątach. Udało nam się również wykleić sylwetę Mikołaja
plasteliną i watą, a nasze prace podziwiać mogli rodzice.

Podczas kolejnych grudniowych dni, poruszaliśmy świąteczną tematykę.
Rozwiązywaliśmy zagadki słowne i uczestniczyliśmy w wielu ciekawych
zabawach. Trwały też owocne przygotowania do wspólnej wigilijki z rodzicami
– nauka piosenek, wierszyków i tańców oraz przygotowywanie świątecznych
kartek. Spotkanie wigilijkowe przebiegło w miłej atmosferze. W pięknych
strojach pokazaliśmy naszym bliskim, czego nauczyliśmy się w przedszkolu.
Nasz występ nagrodzony został gromkimi brawami, a my złożyliśmy
świąteczne życzenia. Aby nasza
choinka była jeszcze piękniejsza,
wspólnie z rodzicami wykonaliśmy
kolorowy łańcuch, dekorując nim
zielone drzewko. Następnego dnia
wysłuchaliśmy
też
opowieści
„Historia choinki” i rozmawialiśmy
na temat jej treści. Samodzielnie
ułożyliśmy także własną z trzech
trójkątów na kartce i ozdobiliśmy
bombkami. Potrafimy również zaśpiewać
piosenkę „Przyszła choinka”, przy której
bawiliśmy się wesoło. Chcieliśmy także
samodzielnie wykonać ozdoby na nasze
drzewko, więc ostro zabraliśmy się do
pracy. Ale najpierw nasza pani pokazała
nam obrazki pięknie przystrojonych choinek
w różnorodny, barwny i ciekawy sposób.
Udało nam się zrobić wiele kolorowych
ozdób z papieru i samodzielnie powiesić na
gałązkach
choinki.
Opowiedzieliśmy
także
o
przygotowaniach
przedświątecznych w naszych domach. Słuchając opowiadania „Borys pomaga
mamie”, każdy z nas zrozumiał jak ważne jest pomaganie naszym rodzicom i
to nie tylko w przygotowaniach do świąt. Aby rozwijać nasze umiejętności
matematyczne, segregowaliśmy bombki według kształtu i koloru oraz
poznaliśmy nową figurę geometryczną – koło. Próbowaliśmy odszukać koła w

naszej sali i szło nam to całkiem nieźle. Podczas nauki rysowania
nowo poznanej figury geometrycznej, utrwaliliśmy ją dokładniej.
Święta zbliżały się już wielkimi krokami, a my bawiliśmy się w
najlepsze przy piosence „Świąteczne aniołki”. Nie zabrakło też
ćwiczeń i zabaw w formie opowieści ruchowej „Świąteczne
porządki” oraz innych zabaw muzycznych. Wydzieraliśmy również
bombki kawałkami kolorowego papieru, to technika którą już
dobrze znamy. Przybyli do nas, jak co miesiąc goście z „Małej
Filharmonii”, którzy zaprezentowali nam pięknym sopranowym
głosem kolędy i zapoznali z całą nutką. Po tej miłej wizycie,
dowiedzieliśmy się na podstawie historyjki obrazkowej o tradycji
przyjmowania niespodziewanego gościa podczas wigilii. Odpoczywając
grzecznie na leżaczkach, wysłuchaliśmy też wielu ciekawych świątecznych
opowieści. Kontynuując nasz temat, nauczyliśmy się piosenki „Idą święta”,
którą zilustrowaliśmy ruchem. Z racji tego ze bardzo lubimy zajęcia plastyczne,
każdy a nas wykonał aniołka, wyklejając go włóczką, serwetkami i wyciętymi
elementami. Dzień przed wigilią poruszyliśmy temat świątecznego stołu,
oglądając piękne obrusy, obrazki i słuchając wiersza „Świąteczny stół”. Ten
magiczny czas, upłynął nam bardzo szybko i z uśmiechem znów przyszliśmy
do przedszkola. Opowiedzieliśmy naszej pani o gwiazdkowych prezentach oraz
mile spędzonych świętach.
Następnie rozpoczęliśmy noworoczną tematykę, słuchając wiersza „Nowy
Rok”. Poznaliśmy też cztery pory roku, nawet potrafimy
co nieco powiedzieć o każdej z nich. Były również zabawy i
ćwiczenia rytmiczne przy „Piosence noworocznej”.
Oglądaliśmy różne kalendarze od najmniejszych po
największe, aby dowiedzieć się co oznaczają umieszczone
na nich cyferki oraz inne nieznane nam elementy. Sami
nawet wykonaliśmy własny, kolorowy kalendarz pór roku.
Nie obyło się też bez rozmów na temat powitania
NOWEGO ROKU. Ułożyliśmy nawet
własne
postanowienia noworoczne, do których będziemy starali się stosować.
Postaramy się w tym NOWYM ROKU nie tylko zjadać ładnie obiadki, ale także

wesoło i zgodnie bawić się w przedszkolu no i słuchać naszych rodziców i pań,
żeby nie sprawić im nawet najmniejszej przykrości. Nasi grudniowi solenizanci
to Filip B. i Ula, którym składaliśmy życzenia urodzinowe i hucznie
zaśpiewaliśmy tradycyjne „Sto lat”.

Chcieliśmy życzyć na
ten
NOWY
ROK
wszystkim dzieciom i
rodzicom dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności no i spełnienia wszystkich,
nawet tych najskrytszych marzeń.

Poznaliśmy następujące piosenki
„Mikołaj jedzie samochodem”
1. Mikołaj, Mikołaj
jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki
w tę mroźną pogodę.
Ref: Hu hu ha, tra la la,
co to za Mikołaj.(2x)
2. Mikołaj, Mikołaj
lat ma już bez liku,
a prezenty dziś wiezie
dzieciom w bagażniku.
Ref: Hu hu ha, tra la la,
co to za Mikołaj.(2x)

„Idzie Zima, pani Zima”
1. Idzie Zima, pani Zima
nic jej chyba nie zatrzyma.
Białym śniegiem sypie w koło,
żeby było nam wesoło.
Ref: Uchu ha, hu hu ha,
śnieżnych zabaw naszedł czas. (2x)

2. Idzie Zima, pani Zima,
lodem wszystkie rzeki ścina.
Drzewa i dach pomaluje,
białej farby nie żałuje
Ref: Uchu ha, hu hu ha,
śnieżnych zabaw naszedł

„Chodź do nas choinko"
Choinka w lesie stała,
od śniegu cała biała.
Gałązki marzły jej,
to wina zimy złej.
Chodź do nas choinko,
i pobaw się z nami.
Dziś cię ustroimy
pięknymi bombkami.
La, la, la …………………..

„Nadchodzą święta”
1. Nadchodzą święta, już wszędzie biało,
będziemy mieli choinkę małą.
Święta zimowe z choinką w domu,
na której światła znowu zapłoną.

czas(2x)

Ref. Przybieżeli do Betlejem pasterze, pasterze, pasterze.
Grają skocznie dzieciąteczku na lirze, na lirze, hej!
2. Będzie Wigilia, opłatek biały,
kolędowanie przez wieczór cały.
I smaczny karpik i kluski z makiem,
które będziemy zjadać ze smakiem.
Ref. Przybieżeli do Betlejem pasterze, pasterze,
pasterze.
Grają skocznie dzieciąteczku na lirze, na lirze, hej!

„Idą święta’’
1. Idą święta , wigilijny czas
a za oknem biały śnieżek spadł.
Pani zima pięknie wita nas,
bo świąteczny , bo świąteczny, bo świąteczny
nadszedł wreszcie czas .
Ref. Świąteczny czas, świąteczny czas,
wesoło wita nas.
Tej nocy czar, cudowny blask,
niech wszystkim nam rozbłyśnie.
2. Przyszły święta najpiękniejsze z nich.

W każdym domu choineczka lśni.
Zastawiony wigilijny stół,
a przy stole, a przy stole, a przy stole
siedzi gości tłum.
Ref. Świąteczny czas, świąteczny czas,
wesoło wita nas.
Tej nocy czar, cudowny blask,
niech wszystkim nam rozbłyśnie.

„Przyszła choinka”
1. Przyszła choinka zza kątków leśnych,
a my się przy niej za ręce weźmy.
Ref. la, la, la choinka,
la, la, la, zielona
z dalekiego lasu, przyszła tutaj do nas.
2. Patrzy zza okna zima, co biała,
jak pięknie dziatwa świeczek przybrała.
Tyle zabawek na drzewku świeci,
a te zabawki zrobiły dzieci.
Ref. la, la, la choinka,
la, la, la, zielona

z dalekiego lasu, przyszła tutaj do nas.

„Stonoga”
Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga,
aż się trzęsie podłoga, podłoga bęc.
Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga, czwarta noga,
piąta noga, szósta noga, siódma noga i...

Nauczyliśmy się następującego wierszyka i rymowanek

„My jesteśmy choineczki”
My jesteśmy choineczki, raz, dwa, trzy,
mamy na głowach dzwoneczki, raz, dwa, trzy.
Wyrosłyśmy w gęstym lesie, raz, dwa, trzy,
w którym echo głośno niesie, raz, dwa, trzy.
Teraz w rączki zaklaszczemy, raz, dwa, trzy,
i nóżkami potupiemy, raz, dwa, trzy.
W koło się poobracamy, raz, dwa, trzy,
i rączkami pomachamy raz, dwa, trzy.

„Białe święta”
Białe święta się zbliżają,
wszyscy ludzie ich czekają.
Pierwsza gwiazdka już się świeci,
na wigilię woła dzieci.

„Cztery pory roku”
Są cztery pory roku:
wiosna, lato, jesień, zima.
Gdy jedna się kończy,
to druga zaczyna.

W grudniu
na zajęciach
z języka angielskiego
u
Krasnali:
W tym miesiącu Krasnoludki postanowiły skupić swą uwagę na ulubionych
Świętach. Dlatego też poznaliśmy i dołączyliśmy do naszego słownictwa następujące
słowa:
Christmas tree,
presents,
snow,
Merry Christmas,
Happy New Year.
Jak również nazwy zabawek:
ball,
dolly,
plane.

Poznaliśmy piosenki:
„We wish you a merry Christmas”
Christmas”
/We wish you a merry Christmas,/x3
And a happy New Year.
What’s under the tree
for you and for me?
We wish you a merry Christmas,
and a happy New Year.
/We wish you a merry Christmas,/x3
And a happy New Year.

“I’ve got a plane”
plane”
/I’ve got a plane./x3
Whoosh, whoosh, whoosh, whoosh,
I’ve got a plane.

/I’ve got a dolly./x3
Tra la la la,
I’ve got a dolly.

/I’ve got a ball./x3
Boing, boing, boing, boing,
I’ve got a ball.

