
  Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne  
GRUDZIEŃ 

1.CZEKAMY NA MIKOŁAJA (5.12-9.12) 
napiszemy list do Mikołaja; poznamy pracę listonosza; będziemy opisywać wygląd 

Mikołaja oraz jego pomocników; poznamy imiona wybranych reniferów; poznamy krainę 
Mikołaja – Laponię, wykonamy własnoręcznie kartki świąteczne; utrwalimy poznane 

litery i cyfry. 
2. NADCHODZI ZIMA (12.12-16.12) 

będziemy obserwować zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze 
zmianą pory roku; nauczymy się określać pogodę i zjawiska atmosferyczne 

charakterystycznych dla zimy; poznamy właściwości fizycznych: lodu i śniegu; 
przypomnimy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie; poznamy literę y: 

małą i wielką, drukowaną i pisaną; poznamy cyfrę 0. 
3. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE (19.12-23.12) 

poznamy tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia; poznamy sposoby 
dekorowania choinek dawniej i dziś;  będziemy wykonywać ozdoby świąteczne; poznamy 

kolędy; poznamy literę r: małą i wielką, drukowaną i pisaną; utrwalimy zapis cyfrowy 
poznanych liczb. 

4. NADCHODZI NOWY ROK (27.12-30.12) 
 utrwalimy nazwy pór roku, miesięcy oraz tygodni; zapoznamy się z wyglądem 

kalendarza oraz dowiemy się co zawiera kartka z kalendarza; poznamy tradycje dotyczące 
żegnania Starego Roku i witania Nowego; będziemy układać swoje postanowienia. 

 

Wiersz  
Jedzie zima 

Przypłynęła chmura sina. 
Od północy wiatr zacina. 

Kot wyjść z domu nie ma chęci. 
Coś się tam na dworze święci! 

  
Kraczą wrony na parkanie: 
- Jedzie zima , groźna pani! 

  
  I już lecą z nieba śnieżki, 

zasypują drogi, ścieżki, 
pola, miedzę i podwórka, 

dach, stodoły, budę Burka. 
  

Kraczą wrony na jabłoni: 
- Jedzie zima parą koni! 

  
Mróz ściął lodem 

 brzeg strumyka. 

Piosenka
Nasz kochany Mikołaj

1. Już śniegiem zima świat okryła
Już wigilijna przyszła noc

Już ktoś zagląda do komina
To z siwą brodą przemiły gość

Ref. Nasz kochany Mikołaj
Dziś prezenty rozda nam

Pod choinkę włoży je
Byśmy mogli cieszyć się (x2)

2. Choć bardzo zimno jest na dworze
Choć śniegu dużo aż po pas

Choć wszystko skute grubym lodem
On się nie boi odwiedzi nas

Ref. Nasz kochany Mikołaj
Dziś prezenty rozda nam


