
 

Tematyka na miesiąc Grudzień: 

 

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat 

2. Idzie zima ze śniegiem 

3, 4. Idą święta 

 

 

Zamierzenia na miesiąc Grudzień: 

 rozwijanie mowy, 

 poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów, 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

 rozwijanie umiejętności liczenia, 

 rozwijanie orientacji przestrzennej, 

 rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb, 

 rozwijanie sprawności fizycznych, 

 rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem, 

 rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych, 

 poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla 

kamiennego, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, 

 integrowanie się dzieci. zapoznanie z oznakami nowej pory roku, 

 dostrzeganie cykliczności dni tygodnia, 

 kształtowanie poczucia rytmu, 



 wykonywanie uproszczonych kroków walca, 

 wykorzystanie w pracy różnych materiałów, 

 poznawanie nazw sportów zimowych, 

 zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych, 

 badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu, 

 ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu. zapoznanie z 

tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia, 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania, 

 rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli, 

 reagowanie na dźwięki o różnej wysokości, 

 rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni, 

 składanie formy przestrzennej według instrukcji, 

 zapoznanie z tradycjami świątecznymi, 

 przygotowanie prostych wypieków, 

 zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom, 

 utrwalanie swojego adresu zamieszkania. 

 

 

 

 



PIOSENKA: 

 „Bosy Pastuszek”                                                       

Był pastuszek bosy na fujarce grał 

W górach pasał owce i w szałasie spał 

Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli 

Obudzili go gdy spał gdy spał 

Obudzili go gdy spał gdy spał 

Dziś do Betlejem trzeba nocą iść 

Bo narodzenia czas wypełnił dni 

Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami 

Leży dzieciąteczko i na sianku śpi 

Świat na to czekał wiele już lat 

I narodzenia dziś wita czas 

Biegnij pastuszku jasną drogą niebo płonie 

Na niebie pierwszej gwiazdy blask 

Na niebie pierwszej gwiazdy blask 

Był pastuszek bosy zimne nóżki miał 

Ale dobry anioł piękne butki dał 

Wziął pastuszek owce pobiegł 

Tak jak wiatr przed siebie 

A na niebie blask od gwiazd od gwiazd 

A na niebie blask od gwiazd od gwiazd 

Dziś do… 

 

 

 

 

 

WIERSZ 

 

 

„Wieczór wigilijny”      Z. Kunstman 

 

Zapachniała choinka, 

na niej błyszczą gwiazdeczki, 

leży biały opłatek, 

jak Pan Jezus w żłóbeczku. 

  

Wieczór cichy, grudniowy - 

wszystkie dzieci się cieszą, 

gdy się Chrystus narodzi, 

do kościoła pospieszą. 

  

A w kościele stajenka, 

pastuszkowie i granie, 

aby było przyjemnie 

spać Dzieciątku na sianie. 



  

Nasz maleńki Pan Jezus 

gdy się ze snu obudzi, 

uśmiechnie się serdecznie 

do wszystkich na świecie ludzi. 

  

Hej, niech żyje choinka! 

Cukierki i jabłuszka. 

Niech kochanej Dziecinie 

złożą dzieci serduszka. 

 

 

 


