
 

  

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE  

NA GRUDZIEN 2019r. 

GRUPA: MOTYLKI 

 

Tematyka kompleksowa: 

o Gdzie jesteś Święty Mikołaju? 

o Jak wyglądął świat przed milionami lat 

o Idą święta 

o Idzie zima ze śniegiem 

 

Cele ogólne:  

o poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów, 

o rozwijanie słuchu fonematycznego, 

o rozwijanie mowy, 

o doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na dany 

temat, 

o rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, 

o rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

o rozwijanie umiejętności liczenia, 

o rozwijanie orientacji przestrzennej, 

o rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych i liczb, 

o rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem, 

o rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych, 

o rozwijanie sprawności manualnej oraz ruchowej, 

o poznanie tradycji związanych z przybyciem św. Mikołaja w Polsce oraz 

różnych krajach, 

o poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej 

obróbki węgla kamiennego, 

o zapoznanie z oznakami nadchodzącej zimy, 

o badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu, 

o poznawanie nazw sportów zimowych, 

 



 

  

o wykonywanie uproszczonych kroków walca, 

o zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych, 

o rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, 

o dostrzeganie cykliczności dni tygodnia, 

o kształtowanie poczucia rytmu, 

o ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu, 

o rozwijanie wrażliwości fonemowej, 

o zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia, 

o nauka kolęd i pastorałek, 

o zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom, 

o przygotowanie prostych wypieków, 

o rozwijanie umiejętności klasyfikowania, 

o rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli, 

o reagowanie na dźwięki o różnej wysokości, 

o utrwalanie swojego adresu zamieszkania, 

o zachęcanie do wspólnej i zgodnej zabawy w grupie oraz współpracy na 

zajęciach, 

o zachęcanie do pomagania innym i czerpania z tego radości, 

o rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą, wdrażanie do 

uważnego słuchania utworów literackich, 

o rozwijanie umiejętności słuchania wierszy, bajek i opowiadań ze 

zrozumieniem, 

o rozwijanie pomysłowości i kreatywności 



 

  

 
Wiersz pt. „Wigilia” 

Autor: J. Koczanowska 
 

 

Już choinka pięknie przystrojona 

i na sianku opłatek spoczywa, 

mama głośno do stołu zaprasza, 

bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła. 

 

Wszyscy sobie życzenia składają, 

najpiękniejsze, świąteczne i szczere, 

babcia nawet łezkę uroniła, 

bo jest miłość, radość i wzruszenie. 

 

A gdy znikną ze stołu pierogi, 

kluski z makiem i zupa grzybowa, 

wtedy czas rozpakować prezenty 

i radośnie, wspólnie kolędować.  



 

  

 

 

Piosenka pt. „Zima” 

 Słowa i muzyka: J. Kucharczyk 

 

1. Taka cisza dookoła, 

tak się zmienił park i sad. 

Nocą przyszła do nas zima, 

zasypała śniegiem świat. 

Ref.   Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg. 

 Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg. 

 

2. Patrz, śnieżynki tańczą walca 

i wirują z wiatrem w takt. 

Wznoszą się wysoko w górę. 

Niech ten taniec długo trwa. 

Ref.   Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg. 

 Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg. 

 

3. Jest tak pięknie, tak jak w bajce, 

jakby ktoś odmienił świat.    

Jakby czarodziejską różdżką 

Zmienił wszystko wokół nas. 

Ref.   Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg. 

 Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg. 

 


