
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

GRUDZIEŃ 

GRUPA BIEDRONKI 

 

Tematyka:  

1. Praca górnika 

2. Spotkanie z Mikołajem 

3. Stroimy choinkę 

4. Święta tuż tuż 

5. Zegary, zegarki, czas 

 

1. Aktywność społeczno-przyrodnicza: 

 Poznaje pracę górnika 

 Poznaje właściwości węgla i wie do czego jest wykorzystywany 

 Poszerza wiedzę na temat dinozaurów 

 Przestrzega obowiązujących zasad 

 Przestrzega reguł gry 

 Czerpie radość ze wspólnej zabawy i chętnie uczestniczy w uroczystościach 

grupowych 

 Rozwija analizę i syntezę słuchową 

 Czerpie radość z dawania prezentów 

 Zna drogę listu od nadawcy do odbiorcy 

 Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe 

 Wymienia dawne i obecne sposoby odmierzania czasu 

 Omawia rolę zegarów w życiu człowieka 

 Wie na czym polega praca zegarmistrza 

 Utrwala rozumienie pojęć: dzień i noc  

 

 

2. Aktywność ruchowo-zdrowotna: 

 Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową 

 Rozwija sprawność ruchową przez gry i zabawy ruchowe oraz podczas różnorodnych 

zajęć gimnastycznych 

 Ubiera się stosownie do pogody 

 Wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu 

 Jest sprawne w ubieraniu się i rozbieraniu się 

 

 

 



3. Edukacja językowo-literacka i słuchowa: 

 Zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia 

 Słucha tekstów literackich i wypowiada się na temat ich treści 

 Wypowiada się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja 

 Wspólnie z innymi układa krótkie życzenia świąteczne 

 Rozwiązuje zagadki słowne 

 Naśladuje poprawnie odgłosy wydawane przez różne zegary 

 

 

4. Aktywność matematyczna: 

 Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne 

 Konstruuje prostą grę matematyczną 

 Liczy, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności 

 Ustala wynik dodawania i odejmowania 

 Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy 

 Porusza się w przestrzeni zgodnie z poleceniami: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu 

 Stosuje określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok 

 Rozumie znaczenie niektórych symboli graficznych 

 Łączy w pary pasujące obrazki 

 Prawidłowo układa puzzle 

 

 

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna: 

 Wykonuje kompozycje plastyczne według własnego pomysłu 

 Posługuje się nożyczkami 

 Wykonuje różnymi technikami prace plastyczno-techniczne 

 Rozwija motorykę małą w trakcie ćwiczeń grafomotorycznych 

 Umie łączyć ze sobą różne materiały plastyczne 

 

 

6. Aktywność muzyczna: 

 Bierze aktywny udział w zabawach rytmiczno-ruchowych 

 Ilustruje ruchem słuchaną muzykę 

 Gra na prostych instrumentach – janczarach 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKI  

 
 „Leży mały Jezus” 

Słowa: Bożena Forma 

 

1. Leży Mały Jezus, w żłóbeczku, na sianie, idziemy do Ciebie, ukochany Panie. 

 

Ref: /Gwiazda Betlejemska pośród gwiazd na niebie dzisiaj zamrugała do mnie i do Ciebie/x2 

 

2. Zaświeciła jasno, drogę nam wskazała, miejsce, gdzie Dziecina na świat przyszła 

mała. 

 

Ref: /Gwiazda Betlejemska.../x2 

 

3. Do Betlejem z nami idą pastuszkowie, chcą się dziś pokłonić, Panie Jezu, Tobie. 

 

Ref: /Gwiazda Betlejemska.../x2 

 

 

 

 

„Srebrzysty pojazd” 

Słowa: Urszula Kozłowska 

 

1.Nam nie straszny śnieg i mróz, 

śnieg i mróz, 

śnieg i mróz, 

Jedzie po nas wielki wóz- 

On nas będzie wiózł! 

 

Ref. Pojazdem srebrzystym 

Pędzimy, pędzimy. 

Na wieczerzę wszyscy 

Na pewno zdążymy! 

 

2.Takim wozem pełnym gwiazd, 

Pełnym gwiazd, 

pełnym gwiazd 

anioł dziś odwiezie nas. 

Czas do domu, czas! 

 

 

 

 

 

 


