
GRUDZIEŃ 

Tematyki do realizowania: 

1. Mikołaj jedzie tu już- realizacja projektu „Idą Święta nie o smsie 

lecz o kartce pamiętaj” 

Przewidywane osiągnięcia: 

 poznawanie tradycji związanych z wysyłaniem kart 

świątecznych oraz przybywaniem Świętego Mikołaja 

 wzbogacanie zasobu słownictwa, 

 utrwalanie gry na poznanych instrumentach, 

 kształtowanie poczucia rytmu, 

 rozwijanie sprawności rachunkowych, 

 utrwalanie pojęć: wysoko, nisko. 

 rozwijanie sprawności ruchowej, 

 rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, 

 wzbogacenie słownictwa, 

2. Jak wyglądał świat przed milionami lat 

 rozwija umiejętność skupienia uwagi na przekazie literackim, 

 wzbogaca wiedzę na temat warunków panujących w 

prehistorycznym lesie, 

 kształtuje poczucie rytmu, 

 rozwija umiejętności matematyczne 

 interesuje się historią Ziemi, 

3.Idzie zima ze śniegiem 

 dostrzega w krajobrazie zmiany charakterystyczne dla zimy, 

 rozwija umiejętności wokalne 

 rozwijanie myślenie przyczynowo- skutkowe 

 rozwija umiejętności matematycznych, 

4.Idą święta 

 poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia, 



 wzbogacanie zasobu słownictwa, 

 utrwalanie gry na poznanych instrumentach, 

 kształtowanie poczucia rytmu, 

 rozwijanie sprawności rachunkowych, 

 utrwalanie pojęć: wysoko, nisko. 

 rozwijanie sprawności ruchowej, 

 rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, 

 wzbogacenie słownictwa, 

UCZYMY SIĘ PIOSENKI: 

„Pierwszy  śnieg”  

I. Od samego ranka pada śnieg. 

Cała droga nim zasłana. 

Dzieci wyszły z domów, cieszą się, 

ulepiły już bałwana. 

Ref.: Zima przyszła już, 

gwiżdże wiatr, gwiżdże wiatr, 

trzeszczy mróz, trzeszczy mróz. 

Zima przyszła już, 

gwiżdże wiatr, trzeszczy mróz. 

II. Narty przypiął sobie mały Krzyś, 

łyżwy założyła Jola, 

wszystkie dzieci jechać dzisiaj chcą 

na saneczkach do przedszkola. 

Ref.: Zima przyszła… 

III. Nawet mały kotek cieszy się, 

łapiąc w łapki płatki śniegu. 

Chciał dogonić wszystkich – no i bęc, 

wpadł na zaspę w pełnym biegu. 

Ref.: Zima przyszła… 

„Już święta 

I. Bielutki śnieg pokrył świat, 

wiatr zimny kolędy gra. 



Ref.: Już święta, święta, 

choinka lampkami lśni. 

Święta, święta, 

wokół choinki my. 

II. Złocistych świec ciepły blask, 

wigilię już zacząć czas. 

Ref.: Już święta, święta… 

III. Na stole świąteczny karp 

i tyle niezwykłych dań. 

Ref.: Już święta, święta… 

IV. Prezentów ogromny stos 

i życzeń świątecznych moc. 

Ref.: Już święta, święta… 

V. Patrz, gwiazdka na niebie, hen, 

życzenia nam wszystkim śle. 

Ref.: Już święta, święta… 

Nauka wiersza   J. Koczanowskiej Choinka 

Przyszła do przedszkola 

choinka zielona, 

powiedziała dzieciom: 

– Chcę być wystrojona. 

Dzieci się zebrały, 

pracę podzieliły 

i piękne ubranka 

choince zrobiły. 

Świątecznie ubrana, 

jasnym blaskiem świeci. 

Choinka została 

w przedszkolu, u dzieci 
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