
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

GRUDZIEŃ 

 

Tematyka:  

1. Nadchodzi zima 

2. Coraz zimniej 

3. Świąteczne przygotowania 

4. Wesołych Świąt 

 

 

1. Aktywność społeczno-przyrodnicza: 

 poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych 

obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

 nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach 

codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności, 

 wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca, 

 przypomnienie wiadomości o życiu, formach opieki i potrzebach zwierząt w 

związku ze zmianami w przyrodzie na zimę,  

 budzenie zaufania i poczucia troski o bezpieczeństwo drugiej osoby 

 określanie cech jesiennej szarugi 

 przypomnienie wiadomości o różnych częściach garderoby w zależności od pory 

roku, 

 rozumienie konieczności ciepłego ubierania się; budzenie zainteresowań w 

zakresie troski o zdrowie swoje i innych, 

 przypomnienie wiedzy o gatunkach drzew iglastych, 

 poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznych, 

 

 

2. Aktywność ruchowo-zdrowotna: 

 rozwijanie sprawności motorycznej,  

 umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie, 

 wykazuje spontaniczną aktywność ruchową 

 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: 

 rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych, 

 rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, 

 rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i 

zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne),  

 czytanie globalne wyrazu kot, 

 poznanie wspierającej roli słów i rozmowy, 

 rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek 

słuchowych  

 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, 

dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i 

sylabowa), 

 różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w 

zależności od miejsca w wyrazie; 

 rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i 

krótkich rymowanek; 

 rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą 

Dobrego Startu, 

 poznawanie synonimów wyrazu prezenty, 

 czytanie globalne wyrazu prezenty, 

 

 

4. Aktywność matematyczna: 

 kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób,  

 posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki 

wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, 

między, obok, w, 

 kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie 

liczebnikami porządkowymi, 

 kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości, 

 rozwijanie umiejętności mierzenia z wykorzystaniem różnych miarek; 

 

 

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna: 

 kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci 

podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem 

różnorodnych materiałów, 

 doskonalenie umiejętności konstruowania prac przestrzennych, 

 rozwijanie sprawności manualnej, w tym małej motoryki, w trakcie składania 

papieru 

 



6. Aktywność muzyczna: 

 kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa 

ruchowych, tańca itp.,  

 poznanie słów, melodii oraz budowy piosenki, 

 rozwijanie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek, 

 rozpoznawanie głosów instrumentów, dostrzeganie sposobu i możliwości wpływu 

muzyki na nastrój, 

 

 

PIOSENKA 

„Trzej wielcy Królowie” 

 

Ref: Nocą przez pustynię jedzie karawana. 

Każdy wielbłąd dumnie wiezie swego pana. 

Każdy wielbłąd dumnie wiezie swego pana. 

 

1. Trzej wielcy królowie ze wschodu przybyli, 

Za gwiazdą srebrzystą radośnie spieszyli. 

 

Ref: Nocą przez pustynię jedzie karawana. 

Każdy wielbłąd dumnie wiezie swego pana. 

Każdy wielbłąd dumnie wiezie swego pana. 

 

2. Gdy się nad Betlejem gwiazda zatrzymała, 

Dzieciątko w stajence, podróżnym wskazała. 

 

Ref: Nocą przez pustynię jedzie karawana. 

Każdy wielbłąd dumnie wiezie swego pana. 

Każdy wielbłąd dumnie wiezie swego pana. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



PIOSENKA 

„Zielona choineczko” 

 

1. Zielona Choineczko 

pachnącą igiełkami 

/posłuchaj proszę nas, 

posłuchaj proszę nas, 

kolędę ci zagramy./bis 

 

2. O małym Jezusiku 

co w żłobie leży, 

/zagramy dzisiaj ci, 

zagramy dzisiaj ci, 

tak, jak to się należy./bis 

 

3. O Maryi Panience 

i o Józefie Świętym, 

/zagrają dzisiaj ci, 

zagrają dzisiaj ci, 

wesołe instrumenty./bis 

 

4. O królach i Herodzie, 

kolędy ci zagramy, 

/a ty nam zaświecisz, 

a ty nam zaświecisz, 

swoimi lampeczkami./bis 

 

 

 


