
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEO 2020 
- Przestrzeganie zasad bezpieczeostwa i zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych; 
- Rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania różnorodnych  zadao, poleceo,  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; 
- 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); 
 

 
 
Etapy osiągania umiejętności poprzez:  
Dziecko 

 Powtarza krótkie rymowanki; 

 Rozumie koniecznośd ubierania się odpowiednio do pogody; 

 Określa temperaturę powietrza: zimno, bardzo zimno;  

 Dokonuje czynności pomiarowych: porównuje długośd długi, krótki; 

  Nazywa wykonane prace; 

 Uczestniczy w zabawach doskonalących prawidłową wymowę głosek; 

 Ostrożnie porusza się po budynku;  

 Stara się ostrożnie korzystad z książek, odkłada je na miejsce; 

 Ogląda samodzielnie książki, wypowiada się na temat ilustracji, nazywając przedmioty i 
wskazując szczegóły;  

 Próbuje budowad dłuższe wypowiedzi na określony temat; 

  Potrafi ustawid się zgodnie z poleceniem: koło, pociąg;  

 Wykonuje proste kroki taneczne: obrót wokół własnej osi, obroty w kółeczku; 

  Dostrzega wyraźne różnice, porównując dwa obrazki; 

 Podejmuje proste zabawy tematyczne; 

 Wie, że są określone pory dnia i łączy je z wykonywanymi czynnościami; 

 Spożywa posiłek przy stole, nie oblizuje talerzy;  

 Uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela; 

  Zapamiętuje umowne gesty i proste znaki w zabawach prowadzonych przez nauczyciela; 

  Formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;  

  Stara się ostrożnie korzystad z książek, odkłada je na miejsce;  

  Formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 

 Wykonuje proste kroki taneczne; 

 Nakleja na karton gotowe elementy, tworząc kompozycje;  

 



TEMATYKA: 
1. CZEKAMY NA MIKOŁAJA 

2. CZY SMOKI TO DINOZAURY? 
3. TO JUŻ ZIMA 

4. ŚWIĘTA TUŻ – TUŻ 
5. POZNAJEMY TRZY CZARODZIEJSKIE SŁOWA: PROSZĘ;  PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ; 

 
W grudniu „SKRZATY” śpiewają piosenkę   „Mikołaj” 

1. 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 
 

2. 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 
 

 
                       i uczą się wierszyka                                                                                      

„Choinka” 
Jak najjaśniej świed choinko 

                                                 małym córkom, małym synkom, 
                                                   dużym tatom, mamom bliskim. 
                                              Świed choinko wszystkim, wszystkim. 

ZŁOTA GWIAZDA  - PASTORAŁKA 
Ciemno, cicho dookoła 
w ten świąteczny czas, 
tylko gwiazdka na niebiosach 
gdzieś prowadzi nas 
 
Ref. Gdzie nas wołasz złota gwiazdko, } 
gdzie nam każesz iśd? 
Do Betlejem, gdzie dziś z nieba } 
Przyszedł Boży syn. } bis 
 
Ciemno, cicho dookoła  
tylko gwiazdki blask, 
do ubogiej stajeneczki 
dziś prowadzi nas. 
 
Ref. Gwiazdko złota, lśnij tak jasno, } 
by nie zbłądził nikt, 
w długiej drodze do Betlejem 
Tam gdzie Boży syn 

 


