
Zadania na miesiąc grudzieo 

 zapoznanie się z graficznym zapisem liter: „L,l” ”Yy „R,r” - małą            

i wielką, drukowaną i pisaną 

 pieczenie pierników dla hospicjum dziecięcego 

 uczestniczenie w ćwiczeniach i zabawach: orientacyjno-porządkowych,  

dużych grup mięśniowych, z elementami czworakowania, równowagi 

 zapoznanie się z właściwościami węgla 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych metodą Rudolfa Labana 

segregowanie figury według wielkości 

 zapoznanie się z pracą i strojem górnika 

 wymienianie oznak charakterystycznych dla zimy 

 rozwiązywanie zagadek związanych z zimą 

 poznanie właściwości śniegu i lodu 

 recytacja wiersza D. Gellner Pada śnieg 

 poprawne stosowanie przyimków związanych z położeniem przedmiotów 

w przestrzeni 

 układanie wspólnie z kolegami i koleżankami gry matematycznej Zimowa 

podróż 

 dostrzeganie i nazywanie zjawiska atmosferycznego, charakterystycznego 

dla zimy 

 układa z poznanych liter wyrazy: dom, mama, tata, Olek, Ada, Ida 

 poruszanie się rytmicznie przy piosence 

 zapoznaje się z zapisem cyfrowym liczby 6, 0 

 tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu zima 

 malowanie farbami na kartkach o różnej fakturze 

 wymienianie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

 ozdabianie wspólnie choinki w naszej sali 

 wykonanie papierowej choinki techniką origami z kół 

 wypowiadanie się na temat tradycji świątecznych – wigilijnych potraw, 

ubierania choinki itp. 

 ozdabianie kartki świątecznej według własnego pomysłu 

 wykonanie łańcucha na choinkę 

 

 

 

 
 



WIERSZ 
 

„Pada śnieg”  D. Gellner 
 

Pada śnieżek, pada śnieżek. 
Już ze śniegu mam kołnierzyk, 

białe uszy i policzki, 
i śniegowe rękawiczki. 

A jak padad nie przestanie 
-wiecie, co się ze mną stanie? 

Będzie kino nie z tej ziemi 
-nos w marchewkę mi się zmieni. 

 
 

 
„Zanim przyjdzie Gwiazdka” B. Lewandowska 

 
Jeszcze w lesie szumią świerki 

kołysanki swoje, 
a ja już mam kłopot wielki, 

czym drzewko ustroję. 
Otoczone było w lesie, 

świergotliwym gwarem... 
Więc ja na nim też zawieszę, 
śmiesznych ptaszków parę. 

Z waty będzie biały zając 
i ruda wiewiórka. 

Wśród gałązek się schowają, 
ślimaki ze sznurka. 

Pod wesołym muchomorem, 
posadzę krasnale. 

Mogą wybrad się wieczorem 
z wizytą do lalek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    PIOSENKA 

 

„Kochany Panie Mikołaju” M. Jeżowska 

Kochany Panie Mikołaju 
My tak czekamy każdej zimy 

Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas 
Gdy śpimy? 

Czy to już musi tak pozostad? 
Czy to jest w księgach zapisane? 

Ja od prezentu bym wolała 
Spotkanie z Panem 

I wiem od dzieci, że z radością 
Chciały wysłuchad Pana głosu 
W mróz ogrzejemy Panu uszy 

Piosenką gorącą jak rosół! 
Hu, hu, ha, ha, ha 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 
Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 
Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 

Zawsze bądź wśród nas 
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 

Kochany Panie Mikołaju 
Dziewczynka z bardzo smutną minką 

Pyta mnie o to, czy Pan znajdzie 
Prezent pod choinką? 

Czy ktoś o Panu nie zapomni 
Że Panu smutno będzie potem 

Dzieci chcą Panu dad w prezencie 
Serca szczerozłote 

Takie serduszka pięknie grzeją 
W długich podróżach wśród zamieci 

Dzieci są Pana Mikołajem 
A Pan jest Mikołajem dzieci 

Hu, hu, ha, ha, ha 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 
Zawsze bądź wśród nas 

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 

Zawsze bądź wśród nas 
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 



 

 

„Nasz kochany Mikołaj” 
 

1) Już śniegiem zima świat okryła, 
Już wigilijna przyszła noc, 

Już ktoś zagląda do komina, 
To z siwą brodą przemiły gośd 

 
Ref.: Nasz kochany Mikołaj, 

Dziś prezenty rozda nam, 
Pod choinkę włoży je, 

Byśmy mogli cieszyd się 
Nasz kochany Mikołaj, 

Dziś prezenty rozda nam, 
Pod choinkę włoży je, 

Byśmy mogli cieszyd się 
 

2) Chod bardzo zimno jest na dworze, 
Chod śniegu dużo, aż po pas, 

Chod wszystko skute grubym lodem, 
On się nie boi, odwiedzi nas 

 
Ref.: Nasz kochany Mikołaj, 

Dziś prezenty rozda nam, 
Pod choinkę włoży je, 

Byśmy mogli cieszyd się 
Nasz kochany Mikołaj, 

Dziś prezenty rozda nam, 
Pod choinkę włoży je, 

Byśmy mogli cieszyd się 
 

 


