
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 
 

 
 

- Rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spotykanych owoców i warzyw, jako źródła witamin; 

- Nabywanie umiejętności rozpoznawania i wskazywania swojego miejsca zamieszkania (domu, 

podwórka – bez nazywania ulicy); 

- Rozpoznawanie budynku przedszkola z innej perspektywy (w czasie spaceru); 

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych; 

- Rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania różnorodnych  zadań, poleceń,  zagadek 

umysłowych; 

- Przygotowanie do porównywania liczebności zbiorów,; określenia – dużo, mało;  

- Wdrażanie do samodzielności w różnych sytuacjach pobytu w przedszkolu (rozbieranie i ubieranie 

się, spożywanie posiłków,  korzystanie z toalety); 

- „Otwieranie oczu i nadstawianie uszu na wszystko, co dzieje się w przyrodzie zimą” – obserwowanie 

zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku:  chłodniejsze dni, opady śniegu, 

oszronione drzewa, przymrozki; 

 

TEMATYKA TYGODNI: 

1. CZY SMOKI TO DINOZAURY 
2. CZEKAMY NA MIKOŁAJA 

3. TO JUŻ ZIMA 
4. ŚWIĘTA TUŻ- TUŻ 

 

Wierszyki: 

1. „Mikołaj” 
Mikołaju, Mikołaju 

Witaj nam, witaj nam. 

Wszyscy Cię kochamy, 

Cały rok czekamy 

Bądź wśród nas, bądź wśród nas. ( na melodię Panie Janie) 

 

 



2. „Choinka” 
Jak najjaśniej świeć choinko 

małym córkom, małym synkom, 

dużym tatom, mamom bliskim. 

Świeć choinko wszystkim, wszystkim 

 

Piosenki: 

1. „Mikołaj” 
2. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem, 

bo gdzieś zgubił saneczki 
w tę mroźną pogodę. 

 
Ref: Hu- hu ha, hu-hu ha 

Co to za Mikołaj? X 2 
 

3. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku 
a prezenty dziś wiezie 
dzieciom w bagażniku 

 
Ref: Hu- hu ha, hu-hu ha 

Co to za Mikołaj? X 2 
 

2. Kolęda „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. 

 


