
Dzień dobry „Pszczółki”!
Przed nami kolejny dzień edukacji domowej. Mamy

nadzieję, że korzystacie z naszych propozycji zajęć.
Pamiętajcie „Pszczółki” aby być grzecznym i pomagać
swoim rodzicom ponieważ już 6 grudnia odwiedzi nas
w przedszkolu bardzo wyjątkowy i długo wyczekiwany
gość- Święty Mikołaj. 
Mikołaj uwielbia śpiew dzieci  i właśnie dziś nauczymy się
piosenki aby uszczęśliwić naszego gościa. 

Zapraszamy do zabawy, śpiewajcie głośno tak żeby
Mikołaj Was usłyszał….

Data: 02.12.2021r.

Temat dnia:
„Śpiewamy dla Mikołaja”

Cele:
-rozwijanie  zdolności  wokalnych  dzieci,  pobudzanie  ciekawości  świata  oraz
rozwijanie mowy i myślenia u dzieci.

Aktywność:
muzyczna,

1.Zapraszamy do wysłuchania piosenki o Świętym Mikołaju. 

https://www.youtube.com/watch?v=MPsPSGWIpZg

Spójrzcie na obrazek i próbujcie opowiedzieć jak wygląda Święty Mikołaj:

-Kto to jest? 
-Jak on wygląda? 
-W co jest ubrany? 
-Jaką czapkę ma Mikołaj?  
-Jaka jest jego broda?  
-Z czego jest znany Mikołaj? 
-Co robi? 
-Gdzie mieszka? 

https://www.youtube.com/watch?v=MPsPSGWIpZg


2. Dzisiaj nauczymy się piosenki pt. „Mikołaj jedzie samochodem”. Posłuchajcie
utworu:

https://www.youtube.com/watch?v=RjviAOyMhVs

W nauce „pomoże” Wam poniższy link: Zachęcamy do skorzystania:)
https://www.youtube.com/watch?v=noOGITGT5yM

Spróbujcie  wspólnie  z  rodzicami  powtórzyć  kilka  razy  tekst  piosenki  a  później  wspólnie
zaśpiewać. 

I.Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem

Bo gdzieś zgubił saneczki

W tę mroźną pogodę.

Hu hu ha, tra la la

Co to za Mikołaj        /x2

II. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku

A prezenty dziś wiezie

Dzieciom w bagażniku.

Hu hu ha, tra la la

Co to za Mikołaj       /x2

3.Gimnastyka buzi, ciała i języka (Załącznik nr 1)

Posłuchajcie.  Pomocnicy  w  fabryce  zabawek  u  Mikołaja  mają  ręce  pełne  roboty.
Pomożecie  im?  Wykonujcie  kolejne  zadania  przedstawione  na  kartach.  (Rodzic  pokazuje
karty przedstawiające pomocników Mikołaja, którzy wykonują różne czynności. Dzieci  robią
przy tym wesołe miny i wydają ciekawe odgłosy). 

Przedszkolaki  spróbujcie  naśladować  pomocników  Mikołaja.  Ciekawe  jesteśmy  jak  sobie
poradzicie z tym zadaniem…

4. Dziś już kończymy nasze zajęcia. Jutro dowiemy się skąd się wziął węgiel oraz
zapoznamy się z pracą górnika.
I pamiętajcie Kochani śpiewajcie codziennie piosenkę ponieważ w poniedziałek
będziemy ją prezentować Świętemu Mikołajowi. 

Ściskamy mocno,
Wasze Ciocie

https://www.youtube.com/watch?v=noOGITGT5yM
https://www.youtube.com/watch?v=RjviAOyMhVs


Załącznik nr1. „Gimnastyka buzi, ciała i języka”



Obrazki do naszych dzisiejszych propozycji zajęć pochodzą z miesięcznika „Bliżej Przedszkola”


