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TYDZIEŃ 1 – Co to jest rodzina? 

 wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych 

 kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej 

 kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną 

 poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej 

 kształtowanie umiejętności matematycznych 

 

TYDZIEŃ 2 – Robimy prezenty dla innych 

 wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych 

 odczuwanie radości ze wspólnej zabawy 

 rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec 

kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach 

 rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 

 rozwijanie mowy i myślenia  

 poznawanie zwyczajów świątecznych 

 

TYDZIEŃ 3 – Boże Narodzenie 

 rozwijanie umiejętności wokalnych 

 przełamywanie lęków związanych z wystąpieniem przed publicznością 

 rozwijanie empatii i dobroci poprzez działania dla innych 

 budowanie pozytywnych relacji w grupie 

 rozwijanie pamięci słuchowej 

 rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych 

 poznawanie tradycji i symboli świątecznych 

 

TYDZIEŃ 4 – Czekamy na Mikołaja 

 kształtowanie postawy pielęgnowania tradycji i zwyczajów poprzez wywoływanie 

radosnego nastroju oczekiwania na Mikołaja  

 rozwijanie percepcji słuchowej 

 kształtowanie umiejętności dbania o porządek 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych i innych ludzi 

 rozwijanie uwagi i pamięci, wdrażanie do wykonywania złożonych poleceń 



Grudniowy wierszyk – „Mikołaj czarodziej” 

Jadą sanie 

Jadą sanie z reniferem, 

Mikołaj jest czarodziejem. 

Wór prezentów zawsze ma,  

no i śmieje się ha ha!  

 

Grudniowa piosenka – „Mikołaj jedzie samochodem” 

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,  

bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.  

Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?  

Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?  

 

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,  

a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.  

Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?  

Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj? 

 

 


