
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

 rozwijanie mowy. 

 umuzykalnianie dzieci. 

 rozwijanie sprawności manualnej. 

 rozwijanie orientacji przestrzennej. 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 zapoznanie z oznakami nowej pory roku. 

 rozwijanie umiejętności liczenia. 

 rozwijanie umiejętności składania elementów w całość. 

 rozwijanie umiejętności wokalnych. 

 dostrzeganie prawidłowości w ciągu przedmiotów. 

 nauka wiersza. 

Etapy osiągania umiejętności: 

 zakładanie ubrań, butów, 

 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem. 

 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, 

zabaw ruchowych), 

 nabywanie koordynacji ruchowej. 
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych , 
 rytmiczne poruszanie się przy muzyce. 

 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach, 

 rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, 

 naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała 

sposobów poruszania się zwierząt. 

 podejmowanie prób wspólnych zabaw, 

 współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw. 

 odpowiadanie na pytania, 



 dzielenie się swoimi przeżyciami 

 uważne słuchanie rozmówcy, 

 wypowiadanie się prostymi zdaniami, 

 słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego. 

 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej, 

 śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą, 

 uczestniczenie w zabawach naśladowczych. 

 rysowanie na dowolne tematy, 

 określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, 

wysoko, nisko, 

 liczenie palców, przedmiotów itp., 

 poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na 

spacer, 

 naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów. 

 

 

TEMATYKA: 

1. DOMOWI ULUBIEŃCY 

2. TO JUŻ ZIMA 

3. ŚWIĘTA TUŻ TUŻ 

4. ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE 

 

W GRUDNIU „MUCHOMORKI” ŚPIEWAJĄ PIOSENKĘ: 

„Mój kochany Mikołaju” 

Puk, puk, puk do drzwi stuka ktoś. 

Klik, klik, klik, radośnie dzwoni gość. 

Otwieram drzwi, to jesteś ty. 

Czekałem tyle dni, więc usiądź tu i ogrzej się. 

A ja zaśpiewam Ci. 

 

Ref. Mój kochany Mikołaju cały rok czekałem. 

Byłem bardzo, bardzo grzeczny, bardzo się starałem. 

 

Ha, ha, ha uśmiech miło brzmi 

Hi, hi, hi radośnie dzisiaj mi. 

Otwierasz wór, prezentów sznur, 

przyniosłeś wiele mi. 

Ja cieszę się, tak miło jest 

Zaśpiewam znowu Ci. 

 

Ref. Mój kochany Mikołaju cały rok czekałem. 

Byłem bardzo, bardzo grzeczny, bardzo się starałem. 

 



UCZĄ SIĘ WIERSZA: 

 

Przyszła do przedszkola 

choinka zielona, 

 

powiedziała dzieciom: 

 

chcę być wystrojona. 

 

Dzieci się zebrały, 

 

pracę podzieliły 

 

i piękne ubranka 

 

choince zrobiły. 

 

Świątecznie ubrana 

 

jasnym blaskiem świeci. 

 

Choinka została 

 

w przedszkolu u dzieci. 

 

 

UCZĄ SIĘ KOLĘDY „GDY ŚLICZNA PANNA” 

 

Gdy śliczna Panna Syna kołysała, 

Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała: 

Li li li li laj, moje Dzieciąteczko, 

Li li li li laj, śliczne Paniąteczko. 

 

Wszystko stworzenie śpiewaj 

Panu swemu, Pomóż radości 

wielkiej sercu memu: 

Li li li li laj, wielki królewiczu, 

Li li li li laj, niebieski dziedzicu. 


