
Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne na GRUDZIEŃ 

1. (29.11.-03.12.2021) URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE –  30 listopada będziemy 

obchodzić „Andrzejki”, w pierwszym tygodniu dowiemy się co to jest prąd elektryczny i jak 

należy się obchodzić z urządzeniami elektrycznymi, oraz poznamy ich rolę w gospodarstwie 

domowym, następnie dowiemy się do czego służą baterie.  

 

2.  (06-10.12.2021) JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT w drugim 

tygodniu grudnia powitamy w naszym przedszkolu Mikołaja, wspólnie udekorujemy choinkę  

w naszej sali, wzbogacimy wiedzę na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,  

a także nauczymy się rozpoznawać dinozaury oraz rozbudzimy nasze zainteresowania historią 

Ziemi. 
 

3. (13-17.12.2021) IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM - w kolejnym tygodniu będziemy 

obserwować w krajobrazie zmiany charakterystyczne dla zimy, oraz wzbogacimy wiedzę  

o wyglądzie płatków śniegu, poznamy zasady bezpiecznej zabawy na śniegu, a także zimowe 

sporty. 

 

4. (20-24.12.2021) IDĄ ŚWIĘTA - w następnym tygodniu zapoznamy się z tradycjami 

związanymi ze świętami Bożego Narodzenia, będziemy tworzyć świąteczne ozdoby, utrwalimy 

nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych, poznamy zwyczaje sprawiania przyjemności bliskim 

osobom poprzez dawanie prezentów. 
 

5. (28-31.12.2021) PROJEKT EMOCJE - w ostatnim tygodniu grudnia będziemy 

kształtowali umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób, 

rozwiniemy umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, a także poczucia 

przynależności do grupy i budowania poczucia własnej wartości. 

 



 "MIKOŁAJ ŚWIĘTY" 
( sł. i muz. nieznany ) 

I. Kto zagląda w okno? Kto latarką świeci?  
Kto patrzy przez szybkę, szuka grzecznych dzieci" 

ref. (2x)  
To Mikołaj, to Mikołaj,  

to Mikołaj Święty,  
to Mikołaj, to Mikołaj  
niesie nam prezenty. 

II. Kto swymi saniami aż z bieguna leci?  
Kto puka do domów, szuka grzecznych dzieci? 

ref. (2x)  
To Mikołaj, to Mikołaj,  

to Mikołaj Święty,  
to Mikołaj, to Mikołaj  
niesie nam prezenty. 

III. Kto tu do nas jedzie w zimowej zamieci?  
Rozgląda się w koło, szuka grzecznych dzieci? 

ref. (2x)  
To Mikołaj, to Mikołaj,  

to Mikołaj Święty,  
to Mikołaj, to Mikołaj  
niesie nam prezenty. 

IV. Kto wyciąga prezent pierwszy, drugi, trzeci,  
kładzie pod choinkę tam gdzie grzeczne dzieci. 

ref. (2x)  
To Mikołaj, to Mikołaj,  

to Mikołaj Święty,  
to Mikołaj, to Mikołaj  
niesie nam prezenty. 

 

To Mikołaj,to Mikołaj🎁🎁🎁 - YouTube 

 

„Czekając na Mikołaja” 
( autor nieznany ) 

 
Na czubku choinki gwiazda złota 

Niech zabłyśnie piękna, duża! 
By Święty Mikołaj idąc 

Zobaczył ją aż z podwórka. 
 

Zaświecimy lampek tuzin 
Niech choinka pięknie świeci 
Niech święty Mikołaj widzi 
Że czekają grzeczne dzieci. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PzFv7H4az30

