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Tydzień I – Grudniowe życzenia 

 Nabywanie umiejętności określania swoich pragnień; 

 Budowanie prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia; 

 Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej 

wymarzony prezent; 

 Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego – opowiadanie historyjki obrazkowej; 

 Używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy; 

 Kształtowanie poczucia empatii i troski; 

 Uświadamianie potrzeby społecznego współdziałania na rzecz innych; 

 Rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej; 

 Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym. 

Tydzień II – Kim będę, gdy dorosnę? 

 współdziałanie z rówieśnikami w zabawie; 

 zapoznanie z pracą kucharza – poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania 

tego zawodu; 

 uwrażliwianie zmysłów poprzez zabawy usprawniające percepcję wzrokowo – słuchową; 

 poznanie pracy krawca – czynności jakie wykonuje, potrzebnych przyborów; 

 nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami: dłuższy, krótszy; 

 zachęcanie do porównywania poprzez odmierzanie; 

 zapoznanie z pracą malarza wnętrz i artysty; 

 zabawy konstrukcyjne – tworzenie budowli z różnego rodzaju klocków i materiałów 

codziennego użytku; 

 kształtowanie logicznego myślenia; 

 wnioskowanie poprzez rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących różnorodnych 

zawodów. 

Tydzień III – Święta za pasem 

 nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach domowych; 

 kształtowanie postawy gotowości do pomagania; 

 wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej; 

 doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej; 

 doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania określeń: długi, krótki; 

 odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów; 

 zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia; 

 rozwijanie ekspresji ruchowej; 

 wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego 

ubierania choinki; 

 rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko. 



Tydzień IV – Świąteczne tradycje 

 rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; 

 poznanie zwyczajów świątecznych; 

 identyfikowanie i określenia własnych emocji; 

 doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów; 

 wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – 

potrawy wigilijne; 

 wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole; 

 nakrywanie do stołu – posługiwanie się określeniem: tyle samo; 

 rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej; 

 czerpanie radości ze wspólnej zabawy; 

 

Grudniowa piosenka 

 
 

„Tupu tup po śniegu” 

 
Przyszła zima biała, śniegiem posypała. 

Zamroziła wodę, staw przykryła lodem.  

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka     / x2 

Kraczą głośno wrony, marzną nam ogony! 

Mamy pusto w brzuszku, dajcie nam okruszków! 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka     / x2 

Ciepłe rękawiczki i wełniany szalik, 

Białej mroźnej zimy nie boję się wcale! 

Tupu tup po śniegu 

Dzyń, dzyń, dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka     / x2 

 

 

 

 

Ważne wydarzenia: 

 07.12. – Zabawa Mikołajkowa 

 21.12. – Festiwal piosenki świątecznej 

  


