
 

 
 
 
 
 
 

ZAMIERZENIA 
 
 
 
 
 

 

 

Zamierzenia  

dydaktyczno - wychowawczo  

- opiekuńcze 

 na miesiąc grudzień 2019r. 

 

grupa: MISIE 
 



 

 

 

TEMATYKA: 

 
 

 W OCZEKIWANIU NA ŚW. MIKOŁAJA 

 JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILNIONAMI 

LAT? - DINOZAURY 

 IDZIE ZIMA… 

 IDĄ ŚWIĘTA… 

 POZNAJEMY NASZYCH NAJBLIŻSZYCH 

SĄSIADÓW - SŁOWACJA 

 



 

CELE OGÓLNE:  

 pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych; 

 przybliżenie dzieciom postaci Świętego Mikołaja; 

 budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi; 

 wzbogacenie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie; 

 dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy; 

 wzbogacenie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu;  

 poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia; 

 rozwijanie wiedzy na temat najbliższego sąsiada: Słowacji; 

 rozwijanie umiejętności wokalnych oraz wykorzystywanie nowych efektów 

dźwiękowych; 

 kształtowanie poczucia rytmu; 

 rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim; 

 rozwijanie możliwości językowych dzieci; 

 rozwijanie umiejętności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych; 

 utrwalanie pojęć: wysoko - nisko;  

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej; 

 rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego; 

 rozwijanie umiejętności zgodnego współzawodnictwa w zespole; 

 rozwijanie ciekawości poznawczej; 

 pobudzanie ciekawości badawczej; 

 rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych; 

 rozwijanie sprawności fizycznej; 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

 



 

PIOSENKA: 

 

MIKOŁAJ ŚWIĘTY 

 

I. Kto zagląda w okno? Kto latarką świeci? 

Kto patrzy przez szybkę, szuka grzecznych dzieci? 

 

 

ref. (2x) 

To Mikołaj, to Mikołaj, 

to Mikołaj Święty. 

To Mikołaj, to Mikołaj 

niesie nam prezenty. 

 

 

II. Kto swymi saniami aż z bieguna leci? 

Kto puka do domów, szuka grzecznych dzieci? 

 

 

III. Kto tu do nas jedzie w zimowej zamieci? 

Rozgląda się w koło, szuka grzecznych dzieci? 

 

 

IV. Kto wyciąga prezent pierwszy, drugi, trzeci, 

kładzie pod choinkę tam gdzie grzeczne dzieci? 

 

 

 



 

WIERSZ: 
CZESŁAW JANCZARSKI 

CHOINKA 

 

Choinka w przedszkolu. 

kolorowe świeczki, 

kolorowy łańcuch. 

W koło choineczki 

przedszkolacy tańczą. 

 

Serduszko z piernika, 

pozłacany orzech. 

Ciepło jest w przedszkolu, 

chociaż mróz na dworze. 

 

Za oknami – wieczór, 

Złota gwiazdka błyska. 

Bawi się w przedszkolu, 

dziś rodzinka bliska. 

 

Dziadzio siwobrody, 

wędruje po dworze. 

Niesie do przedszkola 

podarunki w worze. 

 

 

 


