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Tydzień I – Zwierzęta zimą 

• kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt 

• kształcenie sprawności językowej – poprawne wypowiadanie się pod względem 

logicznym i gramatycznym 

• kształtowanie prawidłowych postaw we współzawodnictwie 

• kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, skoczności i zwinności dzieci 

• doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej 

 

Tydzień II – Świąteczne pocztówki 

• poznanie przeznaczenia poczty i zadań pracowników poczty 

• budzenie zainteresowania osiągnięciami techniki 

• doskonalenie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą rytmu i 

ruchu 

• wdrażanie do nawiązywania przyjacielskich relacji z rówieśnikami 

• budzenie zainteresowania czytaniem (czytanie globalne) 



• rozwijanie myślenia logicznego – posługiwanie się pojęciami najpierw, na 

początku, później, na końcu   

 

Tydzień III – Spotkanie przy wigilijnym stole  

• czerpanie radości z przygotowań do świąt 

• poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów związanych z Bożym 

Narodzeniem 

• rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej 

• rozwijanie myślenia logicznego – różnicowanie pojęć najwyższy, najniższy, średni, 

tyle samo, mniej, więcej 

• rozwijanie umiejętności ilustrowania utworu za pomocą ruchu 

• rozwijanie zmysłu równowagi 

 

Tydzień IV – Świąteczne zwyczaje 

• tworzenie ciepłej, świątecznej atmosfery 

• wdrażanie do planowania i wykonywania zadań w zespole 

• poszerzenie słownika o pojęcia aktor, aktorka, bilet, oklaski 

• kształtowanie umiejętności improwizacji 

• rozwijanie umiejętności aktorskich dzieci 

• rozwijanie ekspresji plastycznej i wyobraźni twórczej 

 

 

Grudniowe piosenki i wierszyki: 

 

PIOSENKA „Już blisko kolęda” (Tekst Słowa: A. Galica, muzyka: T. Pabisiak) 

 
Gdy w pokoju wyrośnie choinka,  
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.  
 
Ref.:  
To znaczy, że już Święta,  
Że już blisko kolęda,  
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.  
Hej kolęda, kolęda.  
 
Gdy opłatek już leży na stole,  
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.  
 
To znaczy, że już Święta,  
Że już blisko kolęda,  
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.  
Hej kolęda, kolęda.  
 



Gdy upieką się słodkie makowce  
I głos dzwonka z daleka zawoła.  
 
To znaczy, że już Święta,  
Że już blisko kolęda,  
I za drzwiami już stoi Mikołaj.  
Hej kolęda, kolęda 

 

WIERSZ D. Gellner „Prezent dla Mikołaja” 

A ja się bardzo, bardzo postaram 

I zrobię prezent dla Mikołaja. 

 

Zrobię mu szalik piękny i nowy, 

Żeby go nosił w noce zimowe. 

 

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, 

Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć. 

 

Niech się ucieszy Mikołaj Święty, 

Tak rzadko ktoś mu daje prezenty. 

 

Ważne wydarzenia: 

 

06.(07.)12 – Mikołajki 

21.12 – pierwszy dzień zimy 

21.12 – festiwal piosenki świątecznej 

25, 26. 12 – Święta Bożego Narodzenia    

 


