Data: 23.12.2021r. Grupa: „Kwiatuszki”
Wychowawcy: R. Zielińska, A. Wilczak
Temat: Nadchodzą święta . Nasza choinka –przybliżenie tradycji świątecznych.
Punkty realizowanej podstawy programowej: IIII5, I5, IV4, IV7, IV9, IV14, IV1
Cele główne:
 rozwijanie umiejętności liczenia,
 poznawanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.

Przebieg:
1.Oglądanie ilustracji opowiadających o świętach.
Zachęcanie do dzielenia się wiedzą na temat tradycji i zwyczajów związanych
ze świętami Bożego Narodzenia, kultywowanych w domach rodzinnych
wprowadzanie w nastrój oczekiwania na święta.

2.Oglądanie gałązek różnych drzew iglastych, np.: sosny, świerka, jodły.
Zwracanie uwagi na wygląd igiełek, porównywanie ich długości.
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3. Zabawa orientacyjno-porządkowa Święta tuż-tuż.
Dziecko porusza się w różnych kierunkach, w rytmie wystukiwanym na bębenku.
Podczas przerwy zatrzymuje się i klaszcze w ręce, wyraźnie powtarzając
rymowankę:
Święta się zbliżają, czas ten cieszy nas. W każdym domu radość i prezentów
blask. (Podczas powtórzeń zabawy dziecko może klaskać
nad głowami lub nad podłogą, w przysiadzie).

4.Zestaw zabaw ruchowych;
-Ćwiczenie dużych grup mięśni „Odśnieżamy teren przed domem”.
Dziecko, w skłonie do przodu, naśladuje nabieranie śniegu na łopatę i odrzucanie
go do tyłu.
-Ćwiczenie mięśni brzucha i ramion Ubieramy choinkę.
Dziecko wykonuje skłon, naśladują wyciąganie bombek z pudełka, wspinają się
na palce ,naśladując zawieszanie bombek na gałązkach choinki.
-Ćwiczenie tułowia Zamiatamy potłuczone bombki.
Maszeruje do przodu, wykonuje skręty tułowia i ruchy ramion, naśladując
zamiatanie.
-Ćwiczenie równowagi Ozdoba choinkowa.
Dziecko naśladuje ozdobę choinkową poruszaną wiatrem. Stają na jednej nodze,
drugą opierają z przodu na kolanie, ręce mają złączone nad głową. Powoli
obracają się wokół własnej osi na palcach, wolno opuszczają ręce.
Zabawa uspokajająca Choinka.
-Dziecko maszeruje , rytmicznie powtarzając słowa: Choinka zielona, pięknie
przystrojona. W ten świąteczny czas – Ona cieszy nas Na zakończenie dziecko
wykonuje podskok.

5.Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.
Dziecko powtarza za Rodzicem tekst podzielony na sylaby, uderzając
naprzemiennie – o kolana i podłogę.(1uderzenie ,1 sylaba)
Cho-in-ka zie-lo-na
przy-szła dzi-siaj do nas.
Z uś-mie-chem ją wi-ta-my,
na świę-ta za-pra-sza-my.

6.Wypowiadanie się na temat: Kiedy drzewko iglaste staje się choinką?
Według historycznych zapisów, choinkę ubierano już 500 lat temu. Po raz
pierwszy ubrano ją we francuskim mieście – Strasburgu. Tam narodził się
zwyczaj dekorowania choinki. Jako ozdób używano jabłek, szyszek i świeczek.
Później – ozdób ze słomy. A w dzisiejszych czasach opowiedz jak ty w domu
dekorujesz swoją choinkę.
7.Oglądanie różnych ozdób choinkowych.
Różne ozdoby choinkowe. Porównywanie ich kształtów, kolorów, liczenie.

8.Wykonanie pracy plastycznej – Świąteczna choinka.
Wyklej plasteliną.

