
Temat zajęć: List do Świętego Mikołaja

Grupa docelowa: 3-4 latki

Czas: 20-30 minut

Cele z podstawy programowej:

- wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie
przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z
wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa
chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób
pisania;
- przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla
dziecka form wyrazu (2.4)
- posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem (3.3)
- rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i
spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych
liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących
zastosowanie w codziennej aktywności (4.4)
- czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i
znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie (4.9)

Potrzebne materiały:
- Kartki szarego papieru technicznego a4 – pół kartki/dziecko
- Trójkąty wycięte z ozdobnego, kolorowego lub prezentowego papieru,
po 3 szt./dziecko
- Białe/złote/srebrne gwiazdki – wycięte lub samoprzylepne
- Karteczki z wydrukowanymi imionami dzieci/farbki do zrobienia odcisku
palca
- Kredki do narysowania wymarzonego prezentu/naklejki do ozdobienia
kartki w środku/ wycięte z gazetek reklamowych zdjęcia różnych
zabawek
- Klej
- Koperta 1/dziecko
- Wydrukowany adres do św. Mikołaja – 1/dziecko + Jedna do wsadzenia
listu od św. Mikołaja.
- List od Św. Mikołaja



Przebieg:

Rozpoczęcie zajęć - Nauczyciel wita się z dziećmi zgodnie ze swoim
zwyczajem i pokazuje list, który dzieci otrzymały dziś rano. Pokazuje
zamkniętą zaadresowaną kopertę, zwraca uwagę na znaczek i
wszystkie elementy, które znajdują się na kopercie (nadawca,
odbiorca), objaśniając wszystkie nazwy. Okazuje się, że list przyszedł
od samego św. Mikołaja. (List poniżej)

Przeczytanie listu - Nauczyciel czyta list, w którym niektóre słowa
zastąpione są przez obrazki. Dzieci odgadują i nazywają obrazki,
pomagając tym samym czytać list nauczycielowi. W liście Mikołaj
pozdrawia dzieci oraz przypomina im o konieczności wysłania listu z
wymarzonym prezentem, a jeśli już to zrobiły, to prosi o kartkę
świąteczną, gdyż bardzo lubi je otrzymywać i kolekcjonować.

Wykonanie kartek dla świętego Mikołaja - Wykonanie świątecznej
kartki dla św. Mikołaja, narysowanie/przyklejenie w środku
wymarzonego prezentu lub czegoś, co sprawi mu radość. Nazywanie
kształtów, które posłużą do wykonania kartki. Podpisanie kartki
swoim imieniem – odszukanie swojego imienia wśród wydrukowanych
imion wszystkich dzieci i wklejenie go do kartki. Wsadzenie kartek do
koperty i naklejenie adresu do św. Mikołaja.
Pozostawienie kartek/listów na oknie (wraz z ciasteczkami i szklanką
mleka).
*Młodsze dzieci mogą wkleić zdjęcia prezentów z gazetek
reklamowych lub serduszko dla św. Mikołaja), a zamiast imienia zrobić
odcisk swojego palca.

Zakończenie i ewaluacja zajęć.






