
W tym miesiącu 
 
- nauczymy się piosenek i wierszy o Mikołaju a także związanych z tematyką świąteczną i 
zimową 
- przygotujemy się na odwiedziny Mikołaja: ozdobimy torebki na prezenty, zrobimy 
rysunkowe listy do Mikołaja 
- będziemy doskonalid myślenie przyczynowo-skutkowe podczas układania opowiadania 
historyjek obrazkowych 
- upieczemy i udekorujemy świąteczne pierniki, które zostaną przeznaczone na kiermasz 
świąteczny na rzecz schroniska 
- będziemy przeliczad przedmioty, porównywad liczebnośd zbiorów a także utrwalimy 
znajomośd liczebników porządkowych 
- będziemy doskonalid orientację w przestrzeni, na płaszczyźnie a także w schemacie 
własnego ciała 
- podczas zabaw z wykorzystaniem kalendarza utrwalimy nazwy pór roku, dni tygodnia a 
także pojęcia związane z czasem (np. dzisiaj, jutro, wczoraj) a także pory dnia 
- podczas zabaw plastycznych wykonamy portret Mikołaja, choinkę, świąteczne kartki dla 
naszych rodzin i ozdoby choinkowe 
- poznamy niektóre gatunki drzew iglastych, będziemy porównywad ich igły i szyszki 
- utrwalimy znajomośd adresów zamieszkania 
- ubierzemy choinkę w naszej sali 
- poznamy niektóre tradycje i potrawy świąteczne 
- będziemy doskonalid analizę i syntezę słuchową 
- Doskonalid sprawnośd rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową (rysowanie po śladzie) 
- wspólnie zjemy wigilijny obiad 
 
PIOSENKA 

Idzie Mikołaj 

 

I. Za oknami zimno, za oknami mróz, 

pod balkonem stoi Mikołaja wóz. 

Kiedy przyjdzie tu, kiedy przyjdzie tu, 

kiedy prezent mi przyniesie. 

 

Ref: 

Człap, człap, człap, człap idzie tu. 

Święty Mikołaj jest tuż, tuż. 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la 

Święty Mikołaj coś każdemu da. 

 

II. Do każdego dziecka chciałby nocą przyjść, 

więc kto umie pisać, niech napisze list. 

Niech zapyta go, kiedy przyjdzie tu, 

kiedy prezent mi przyniesie. 

 

Ref: 



Człap, człap, człap, człap idzie tu. 

Święty Mikołaj jest tuż, tuż. 

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la 

Święty Mikołaj coś każdemu da. 

 

 

WIERSZ 

„Święty Mikołaj” 

(Małgorzata Strzałkowska) 

Śpią pod Śniegiem stare drzewa,  

za kominem kocur ziewa,  

księżyc sennie głową kiwa,  

noc cichutko z nieba spływa…  

Nagle – co to? Niczym burza  

pojazd z mroków się wynurza!  

To Mikołaj, nad chmurami  

pędzi do nas z prezentami!  

Mimo lodu, mimo chłodu,  

jak szalony mknie do przodu,  

bo dzieciaki całą zgrają  

niecierpliwie już czekają!  

Jakaś pani z wielkim kokiem  

woła, łypiąc groźnie okiem:  

„Kto był grzeczny i układny,  

ten dostanie prezent ładny,  

ale kto był łobuziakiem,  

ten dostanie figę z makiem!”.  

Lecz Mikołaj głową kręci:  

„Dla każdego mam prezencik”  

i układa pod łóżkami  

złote paczki z prezentami… 

 
PIOSENKA 
 

ŚWIĄTECZNA GWIAZDECZKA 

Świąteczna gwiazdeczka 
Na niebie błyszczała 

I do wszystkich dzieci 
Oczkiem mrugała 

 



Świąteczna gwiazdeczka 
Na błękitnym niebie 
Raczkami machała 

Tylko dla ciebie 
 

Świąteczna gwiazdeczka 
Wszystkim dzieciom w nocy 

Posyła całusy 
i życzy dobrej nocy 

 
WIERSZ 
 

CHOINKA 
Jadwiga Koczanowska 

 
Kiedy gościsz w naszych domach 

choinko zielona, 
wszystko lepsze i piękniejsze 

staje się dokoła. 
Jest zaklęta w twoich igłach 

Jakaś moc krzepiąca, 
Która grzeje nasze serca, 

Jak promienie słooca. 
 

Choinko, choinko 
z lasu zielonego, 

zawsze cię witamy 
jak kogoś drogiego. 

 
Przy choince dobro kwitnie, 

wszelka złośd topnieje, 
w blasku świateł kolorowych 

rodzą się nadzieje. 
Jesteś naszym drzewkiem szczęścia, 

symbolem radości, 
każdy pragnie cię choinko 

jak najdłużej gościd. 
 
 


