
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

GRUDZIEŃ 

GRUPA „MISIE” 

 

 

Tematyka: 

1. Poznajemy pracę górnika.  

2. Spotkanie z Mikołajem.  

3. Wesoła choinka. 

4. Już zima. 

5. Zwierzęta zimą. 

 

1. Aktywność społeczno-przyrodnicza: 

 Poznaje pracę górnika 

 Poznaje właściwości węgla i wie do czego jest wykorzystywany 

 Poszerza wiedzę na temat dinozaurów 

 Wie, na czym polega zwyczaj mikołajek  

 Poznaje tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia 

 Uczestniczy we wspólnym dekorowaniu choinki 

 Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe 

 Rozwija spostrzegawczość, porównując dwa obrazki 

 Zna i nazywa wybrane kolory 

 Rozpoznaje i nazywa zwierzęta spędzające zimę w naszym kraju 

 Rozróżnia ptaki (np. sikorka, wróbel, gołąb) żyjące w najbliższym środowiska  

 Rozumie, że należy się troszczyć o zwierzęta zimą 

 Wypowiada się na temat cech zimowej pogody 

 Odczuwa radość ze sprawiania przyjemności innym 

 Czerpie radość z efektu wspólnie wykonanej pracy 

 

2. Aktywność ruchowo-zdrowotna: 

 Rozwija sprawność ruchową przez gry i zabawy ruchowe oraz podczas różnorodnych 

zajęć gimnastycznych 

 Bezpiecznie używa przyborów 

 Wzmacnia siłę  mięśni rąk i nóg 

 Uczestniczy w zabawach  z elementem równowagi, czworakowania,  rzutu, celowania 

i toczenia, z elementami podskoku i skoku 

 



3. Edukacja językowo-literacka i słuchowa: 

 Wypowiada się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja 

 Wspólnie z innymi układa krótkie życzenia świąteczne 

 Rozwiązuje zagadki słowne 

 Stara się śledzić treść przedstawiania i opowiadać kolejność wydarzeń 

 Wyraża spontanicznie swój stosunek emocjonalny do przygód bohaterów 

 Słucha krótkich tekstów literackich 

 

4. Aktywność matematyczna: 

 Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenie tyle samo 

 Doskonali umiejętność liczenia 

 Grupuje przedmioty w sensowny sposób 

 

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna: 

 Tworzy prace plastyczno-techniczne na podany temat 

 Doskonali prawidłowe trzymanie nożyczek podczas wycinania 

 Próbuje mieścić się w konturze podczas kolorowania 

 

6.Aktywność muzyczna: 

 Odtwarza rytm melodii ruchem 

 Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej 

 Rozpoznaje w zabawie różne elementy muzyki: zmianę tempa, dynamiki i rejestru 

wysokości dźwięku 

 Zapoznanie z piosenkami: 

 PIOSENKA „MIKOŁAJ” 

 

1.Sypie, sypie śnieżek,   

lekko ściska mróz. 

Renifery ciągną sanki, 

dzisiaj będą niespodzianki. 

Ref.: Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń 

dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. 

2. Przychodzi Mikołaj 

w ten magiczny dzień. 

Każde dziecko go rozpozna. 

dziś prezenty wszystkim rozda. 

Ref.: Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń 

dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. 



 

PIOSENKA „ANIOŁKI” 

 

1. My aniołki tutaj w niebie 

cichutko siedzimy 

i o pięknej choineczce 

tak sobie marzymy. 

Ref. Choinka, choineczka, 

tu bombka, lampeczka. 

Choinka, choineczka, 

na czubku gwiazdeczka. 

2.Bez choinki, tutaj w niebie, 

jest nam bardzo smutno. 

Może ktoś nam ją przyniesie, 

chociażby malutką. 

Ref. Choinka, choineczka, 

tu bombka, lampeczka. 

Choinka, choineczka, 

na czubku gwiazdeczka. 



 

 

 

 

 

 

 

 


