
 
 
 
 
 

ZADANIA NA GRUDZIEO 

- w grudniu dowiemy się, jak wyglądał świat przed milionami lat 

- poznamy wygląd i nazwy wybranych dinozaurów 

- poznamy także węglową rodzinkę - poszerzymy wiadomości o produktach pochodzących 
z chemicznej obróbki węgla 

-poznamy bliżej postad Świętego Mikołaja i niecierpliwie będziemy czekad na jego 
odwiedziny w przedszkolu 
 
- utrwalimy znajomośd adresu zamieszkania 
 
- zwrócimy  uwagę na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze 
zmianą pory roku, poznamy cechy charakterystyczne zimy 
 
- poprzez  doświadczenie i obserwację dowiemy się jaki jest śnieg, będziemy badad i 
określad właściwości fizyczne śniegu 

 
- utrwalimy nazwy dni tygodnia, będziemy je globalnie odczytywad,  rozwijad umiejętnośd 
liczenia w zakresie siedmiu; dostrzegad cykliczności dni, poznamy cyfrę 7  

- na podstawie utworów literatury dziecięcej poznamy tradycje związane ze Świętami 
Bożego Narodzenia  

-poznamy  historię narodzin Jezusa, powtórzymy znane dzieciom kolędy i pastorałki 
 
-upieczemy pierniczki na świąteczny kiermasz charytatywny 
 
-wykonamy różnorodne ozdoby choinkowe różnymi technikami oraz kartki świąteczne 

-odświętnie ubrani weźmiemy udział w uroczystym  obiedzie wigilijnym 

- w trakcie  literkowych zabaw różnymi metodami poznamy litery L,I, y, R,r, będziemy je 
wyszukiwad spośród innych liter oraz odczytywad sylaby i proste wyrazy na dywanikach 
literowych, a także układad wyrazy z literek 

- w dalszym ciągu będziemy utrwalad i rozwijad umiejętnośd syntezy i analizy sylabowej i 
fonemowej, zwrócimy szczególną uwagę na wyodrębnianie ostatniej sylaby w wyrazach, 
tworzenie nowych wyrazów z wybranych sylab oraz wyodrębnianie ostatniej głoski i 
poszczególnych głosek w prostych wyrazach (dom, kot, ule, motyl, sowa itp.) 
 



 
 
 
 
 

- pobawimy się także w geometryczne kodowanie-  zabawy z wykorzystaniem figur,  
rozwijające umiejętnośd klasyfikowania i rozumienia sensu informacji podanych w formie 
symboli. 
 
-rozwijad i utrwalad będziemy także umiejętnośd orientacji w przestrzeni,  poprawnego 
przeliczania  elementów zbiorów i oznaczania wyniku odpowiednią cyfrą, porównywania 
przez łączenie w pary i przez przeliczanie, dodawanie i odejmowanie w trakcie działao na 
konkretach 
 
- nie zapomnimy także o dwiczeniach oddechowych, usprawniających artykulatory  
i poprawnej wymowie dwiczonych głosek na miarę swych możliwości   
 

 

WIERSZE I PIOSENKI 

 

ZIMA  

(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk). 

I. Taka cisza dookoła, 
tak się zmienił park i sad. 

Nocą przyszła do nas zima, 
zasypała śniegiem świat. 

 
Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg. 

Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg. 

II. Patrz, śnieżynki taoczą walca 
i wirują z wiatrem w takt. 

Wznoszą się wysoko w górę. 
Niech ten taniec długo trwa. 

 
Ref.: Pada śnieg… 

 
III. Jest tak pięknie, tak jak w bajce, 

jakby ktoś odmienił świat. 
Jakby czarodziejską różdżką 
zmienił wszystko wokół nas. 

Ref.: Pada śnieg… 
 

 



 
 
 
 
 

ZABAWA PALUSZKOWA – BAŁWANEK (według Krzysztofa Sąsiadka). 

Dzieci: 

Zimą, gdy śnieżek prószy,                             poruszają palcami, naśladując padający śnieg, 
a mróz szczypie w uszy, 
dzieci bawią się na dworze .                         łączą się w pary, 
Kto ulepid bałwanka im pomoże? 
Ja ulepię kule dwie:                                        zwijają dłonie w pięści, 
to podstawa, a to brzuch,                             a jednej swojej pięści kładą drugą, 
tu potrzeba ludzi dwóch 
Trzecia kula zamiast głowy,                         jedno dziecko z pary dokłada swoje pięści 
nasz bałwanek już gotowy.                         do pięści drugiego dziecka. 

 
 

DOMOWE ŚWIĘTA 
 (sł. i muz. Krystyna Gowik). 

 
I. Lubię, kiedy grudzieo 

biega już po świecie, 
bo niedługo święta, 

sami rozumiecie. 
Zbierze się rodzinka tu, 
przy świątecznym stole, 

gwiazdka w górze, my – na dole, 
razem w blasku świec. 

 
Ref.: Święta z choinkami, święta z prezentami, 

pełne ciepłych rąk i serc, co grzeją w krąg. 
Święta z życzeniami, święta z kolędami, 

święta zawsze są tam, 
gdzie jest mój dom, 

tam gdzie jest mój dom. 
 

II. Lubię granie dzwonków 
i w światełkach miasto. 

Gdy choinkę stroję, 
z kuchni pachnie ciasto. 
Chodzę na paluszkach 

i mikołaja szukam. 
W szybę okna lekko stukam, 



 
 
 
 
 

by przyjechał dziś. 
 

Ref.: Święta z choinkami… 
 

III. Gdy polecą płatki 
ze śnieżnego nieba, 

czuję, że do szczęścia 
tak niewiele trzeba. 
Troszkę przytulenia 

z cudowną mą rodzinką, 
niespodzianki pod choinką – 

oto magia świąt! 
 

Ref.: Święta z choinkami… 
 
 

 WIGILIA 
Jadwiga Koczanowska 

 
Już choinka pięknie przystrojona 

i na sianku opłatek spoczywa, 
mama głośno do stołu zaprasza, 

bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła. 
 

Wszyscy sobie życzenia składają, 
najpiękniejsze, świąteczne i szczere, 

babcia nawet łezkę uroniła, 
bo jest miłośd, radośd i wzruszenie. 

 
A gdy znikną ze stołu pierogi, 

kluski z makiem i zupa grzybowa, 
wtedy czas rozpakowad prezenty 
i radośnie, wspólnie kolędowad. 

 

  

 


