
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz  

 

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. 

 

1. CZEKAMY NA MIKOŁAJA – (5-9 grudnia) - poznamy drogę listu od nadawcy do adresata; utrwalimy wiadomości na temat pracy listonosza; 

przypomnimy wiadomości dotyczące krainy Mikołaja i jego pomocników, wykonamy kartki świąteczne dla rodziców; spotkamy się z Mikołajem. 

2. NADCHODZI ZIMA- (12-16 grudnia) - 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. ŚWIĘTA, ŚWIĘTA (19-23 grudnia) - poznamy tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia; poznamy sposoby dekorowania choinek 

dawniej i dziś;  będziemy wykonywać ozdoby świąteczne; będziemy śpiewać wspólnie kolędy; poznamy literę r: małą i wielką, drukowaną i pisaną; 

utrwalimy zapis cyfrowy poznanych liczb. 

4. NADCHODZI NOWY ROK  (27-30 grudnia)- 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 noworoczne; utrwalimy poznane litery i liczby. 
 

Piosenka Mój kochany Mikołaju  

 

1.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. 

2.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…. 

 

 

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne na GRUDZIEŃ 

 

 


