
GRUDZIEŃ 

Tematyki cykliczne realizowane w grudniu   

 TU ROSŁY PAPROCIE 

 NADCHODZI ZIMA 

 ŚWIĘTA, ŚWIĘTA. 

Zadania wychowawcze: 

I Tydzień – TU ROSŁY PAPROCIE 

– 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 – NADCHODZI ZIMA 

– 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 – ŚWIĘTA, ŚWIĘTA 

– 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 

Ale bać się chyba nie wypada 

WIERSZ 

 



Hanna Zielińska „Mikołaj” 

Zawitał do nas miły gość 

Miał wąsy , brodę długą dość, 

a w garści ściskał wielki wór…. 

TO Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj …………. 

Karolina Gawlik „Tajemniczy gość” 

Kto przez rok cię obserwuje, 

Czy nie robisz źle, 

List od ciebie pilnie czyta, 

Zna dobrze marzenia twe? 

To Mikołaj nasz kochany! 

Każde dziecko o tym wie. 

Przynosi nam prezenty 

– Takie, jak każdy chce. 

 WIERSZ – „Choinka” J. Koczanowska 

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. 

 


