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Tydzień I – Grudniowe życzenia 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń; 

• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania; 

• poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja; 

• rozwijanie umiejętności czytania globalnego; 

• doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli; 

• kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej; 

• elementy czytania globalnego; 

• doskonalenie umiejętności grafomotorycznych; 

• doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie; 

• zabawy z liczbą ,,6” 

• kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk; 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi; 

• kształtowanie poczucia empatii i troski; 

rozwijanie sprawności manualnych;  
Tydzień II – Kim będę, gdy dorosnę? 

• poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi 

związanych; 

• poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów; 

• doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych; 

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów; 

• elementy czytania globalnego; 

• doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce; 

• poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi; 

• doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli; 

• wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość; 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów; 

Tydzień III – Świąteczne przygotowania. 

• kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych; 

• doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych; 

• kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi; 

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami; 

• doskonalenie percepcji wzrokowej; 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu; 

• elementy czytania globalnego; 

• doskonalenie motoryki małej; 

• doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych; 

• zabawy z liczbą ,,7”; 

Tydzień IV – Świąteczne tradycje. 

•  poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce; 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci 

Bożego Narodzenia; 

• rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych; 

• doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; 

• rozwijanie sprawności fizycznej; 



• zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych; 

• doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi; 

• kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach; 

• doskonalenie lateralizacji; 

• doskonalenie równowagi; 

• poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie; 

• doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw. 

 

  

 

 

Grudniowe  piosenki i wierszyki: 
 

 

 

Wiersz pt.  „ Grudzień” 

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa 

w srebrze stoją wszystkie drzewa. 

Naszą rzeczkę po kryjomu, 

w nocy lodem okuł mróz. 

Sanki wezwał i do domu 

z lasu nam choinkę wniósł. 
 

 

 

 

 

 

Piosenka pt. ,,Mikołaju, Mikołaju”  

 

Ref: Mikołaju, Mikołaju, 

cały rok czekamy, 

na zabawki i słodycze. 

A co Tobie damy?/x2 

 

Ciasto z bakaliami, 

sernik z rodzynkami, 

ciepły kubek mleka 

też na Ciebie czeka. 

 

Gwiazdki na choinkę, 

odpoczynku chwilkę,  

mnóstwo serdeczności, 

i Naszej wdzięczności. 



 

Parę rękawiczek,  

wełniany szaliczek, 

kocyk ze śnieżynek, 

stos ciepłych pierzynek.  

 

 

 

 

Ważne wydarzenia: 

 

o 08.12.Mikołajki 

o 21.12-Festiwal Piosenka Świątecznej 

 

 

 


