
GRUDZIEŃ 

Tematyki cykliczne realizowane w grudniu 

1. Tu rosły paprocie. 

2. Nadchodzi zima. 

3. /Święta, święta. 

Zadania wychowawcze: 

I Tydzień 

– rozwijanie percepcji słuchowej, 

– zapoznanie z literą l: małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

– zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia 

dinozaurów, 

– rozwijanie sprawności fizycznej, 

– zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki 

węgla, 

– zapoznanie z praca górnika, 

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania, 

– zapoznanie z wyglądem i brzmieniem kołatki, 

– rozwijanie umiejętności liczenia, 

– rozwijanie sprawności manualnej, 

II Tydzień 

– dostrzeganie cykliczności pór roku, 

– zapoznanie z literą y: małą drukowaną i pisaną, 

– pamięciowe opanowanie utworu literackiego, 

– umuzykalnianie dzieci, 

– utrwalanie nazw elementów pogody, 

– rozwijanie umiejętności liczenia, 

– zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6, 

– rozwijanie mowy, 

– rozwijanie umiejętności malowania na kartkach o różnej fakturze na 

zaproponowany temat, 

 



III / IV Tydzień 

– rozwijanie mowy, 

– zapoznanie z literą r: małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

– rozwijanie umiejętności wokalnych, 

– zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych 

związanych z Wigilią, dzielenie się z spostrzeżeniami, 

– zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0, 

– zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego 

Narodzenia w różnych krajach europejskich, 

– zapoznanie ze sposobem łączenia różnorodnych materiałów w pracy 

plastycznej. 

PIOSENKA 

„Dzyń, dzyń, dzyń, Mikołaju Święty” 

1.Siedzę cichuteńko 

patrzę na okienko 

poruszyły się zasłonki! 

chyba już go widzę! 

chyba już go słyszę, zabrzęczały 

jego sanek dzwonki 

Ref: 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Mikołaju Święty 

Dzyń, dzyń, dzyń 

przynieś nam prezenty 

2.Co to? Co to? Co to? 

Kto to? Kto to? Kto to? 

Pan Mikołaj już się skrada 

Ojej! Ja się boję x2 

Ale bać się chyba nie wypada 

Ref: 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Mikołaju Święty 



Dzyń, dzyń, dzyń 

przynieś nam prezenty 

WIERSZ 

„Choinka” J. Koczanowska 

Przyszła do przedszkola 

Choinka zielona, 

Powiedziała dzieciom: 

Chcę być wystrojona. 

Dzieci się zebrały, 

Pracę podzieliły 

I piękne ubranka 

Chince zrobiły. 

Świątecznie ubrana 

Jasnym blaskiem świeci, 

Choinka została 

W przedszkolu u dzieci. 

PIOSENKA 

„Jest taki dzień” Czerwone Gitary 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 

Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich 

Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski 

Niebo ziemi, niebu ziemia 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia 

Drzewa ptakom, ptaki drzewom 

Tchnienie wiatru płatkom śniegu 

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku 

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem 

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze 



Niebo ziemi, niebu ziemia 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia 

A gdy wszyscy usną wreszcie 

Noc igliwia zapach niesie 

 

 


