
„BIEDRONKI” -ODDZIAŁ III 

GRUDZIEŃ 2021 

 

 

Tydzień I – GRUDNIOWE ŻYCZENIA 

- swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń                                                                     

-  rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej 

- monografia cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym                                                         

- doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści 

- odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja           

- wiązanie głoski „r” z zapisem graficznym 

-  rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli 

                                                                                       

Tydzień II i III – ŚWIĘTA ZA PASEM 

- rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo -wzrokowej 
- rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do podanych słów 
- rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów(wg  2–3 cech),  

  monografia liczby 7 
- wiązanie głoski „l” z jej zapisem graficznym 

- doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków 

- rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy 

- rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem 

- kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w Przeglądzie Piosenki Świątecznej  

 

Tydzień IV – ŚWIĄTECZNE TRADYCJE 

- utrwalenie i poszerzenie wiadomości na temat tradycji i zwyczajów związanych z obchodami świąt 
Bożego Narodzenia 
- określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce 
- umacnianie poczucia przynależności do rodziny 
-  rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz 
- kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski 
- rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach 
 

 

 

 



 

 

Kolęda na dzwonkach 

 

I. Chodziły owieczki po zielonych łąkach, 

       uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach, 

        uczyły się pilnie, a gdy przyszedł grudzień, 

to tak zadzwoniły, że klękajcie ludzie. 

 

Ref.: Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie dzwoneczki w szopce 

grajcie, grajcie, grajcie, kolędę owce. 

Ludziom na radość, światu na chwałę, 

           dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie dzwoneczki małe. 

 

II. Wędrowały owce przez głogi i ciernie, 

          każda swego dzwonka pilnowała wiernie, 

               zbójnik ich nie dostał, halny wiatr nie zabrał, 

               pilnowały dzwonków, żeby w szopce zagrać. 

 

III. Zbiegły się owieczki, wszystkie co do jednej 

do tej szopki małej, do tej szopki biednej, 

każda kolęduje dzwonkiem na pasterce, 

 a te dzwonki dzwonią tak jak jedno serce. 

 

 

„Wesoła choinka” T.Kubiak 

Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka. 

Przy jabłuszku pierwszym – pajac, przy drugim – kaczuszka 

Pajac biały jest jak piekarz, mąkę ma na brodzie. 

A kaczuszka – złota, jakby kąpała się w miodzie. 

Pajac tańczy, kaczka kwacze – posłuchajcie sami. 

A zajączek tuż, tuż obok rusza wąsikami. 


