
Grudzień 

 

1. Grudniowe życzenia 

2. Kim będę, gdy dorosnę? 

3. Święta za pasem. 

4. Świąteczne tradycje. 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: 

 

1. Zapoznamy cyfrę 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym. 

1. Będziemy doskonalić liczenie w zakresie 10 

2. Wzbogacimy zasób słownictwa czynnego 

3. Będziemy rozwijać umiejętność budowania złożonych wypowiedzi 

4. Będziemy rozwijać umiejętności matematyczne poprzez podejmowanie 

czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach 

5. Podejmiemy próbę napisania kartki świątecznej 

6. Zapoznamy literę K, k. 

7. Utrwalimy zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych 

sprzętów 

8. Będziemy doskonalić umiejętności interpersonalne, rozwijać umiejętności 

obdarowywania innych  i przyjmowania prezentów, stosować zwroty 

grzecznościowe 

9. Będziemy klasyfikować przedmioty ze względu na przeznaczenie i ciężar 

10.  Utrwalimy informację o pochodzeniu niektórych produktów, które jemy 



11.  Będziemy wyrażać  emocje za pomocą środków pozawerbalnych, 

wyróżniać i nazywać elementy otoczenia 

12.  Wprowadzimy literę R, r 

13.  Wprowadzimy informację dotyczące architektury i budownictwa 

mieszkaniowego, utrwalimy zasady bezpieczeństwa podczas prac 

budowlanych 

14.  Będziemy rozmawiać na temat zawodów naszych rodziców i dziadków 

15.  Rozwiniemy umiejętności matematyczne poprzez tworzenie zbiorów 

obiektów 

16.  Poznamy ozdoby świąteczne charakterystyczne dla danych regionów 

Polski 

17.  Będziemy wskazywać na mapie większe miasta Polski 

18.  Będziemy doskonalić nawyki prawidłowego zachowania się przy stole 

19.  Wprowadzimy cyfrę 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i 

miarowym 

20.  Będziemy rozwijać umiejętności matematyczne w zakresie posługiwania 

się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej 

21.  Zapoznamy tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego 

Narodzenia w różnych regionach Polski 

22.  Będziemy umacniać poczucie przynależności do rodziny 

23.  Będziemy kultywować tradycje śpiewania kolęd i pastorałek, 

poszerzymy wiedzę o kulturze muzycznej 

24.  Będziemy kształtować odporność emocjonalną, poprzez udział w 

przedstawieniu przed publicznością. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pastorałka „Od serca do ucha” 

 

Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha 

Gdy za oknem biała śniegu, poducha, poducha 

Już Pan Jezus w żłobie leży 

Na wyścigi każdy bieży 

Zobaczyć Malucha, Malucha 

 

Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością 

A Maryję matkę Jego, z godnością, godnością 

Niech mu wszystkie dzwony grają 

Aniołowie zaśpiewają 

Wesołą nowinę, nowinę 

 

Dzieciąteczko tam na sianie cicho śpi, cicho śpi 

A Maryi z oczu płyną szczęścia łzy, szczęścia łzy 

Okruszyno moja miła 

W bólu Ciebie porodziłam 

Witaj mi, witaj mi, witaj mi 

 

My zagrajmy żwawą nutę na flecie, na flecie 

I uczcijmy jak najlepiej to Dziecię, to Dziecię 

Świeci gwiazda migotliwie 

Narodził się Bóg prawdziwie 

Na świecie, na świecie, na świecie 

 

 



 

 

 

 

 

Pastorałka „Zagraj dziecku kołysankę” 

 

Za kominem świerszczyk spał, całą zimę przespać chciał, obudziła go nowina: – 

Urodziła się Dziecina, kto jej będzie grał? 

Zagraj Dziecku najpiękniejszą kołysankę, kołysankę o zielonym, ciepłym dniu, 

z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, kołysankę- usypiankę graj do snu. 

Koło żłóbka świerszczyk spał, na zielonych skrzypcach grał, aż do Dziecka sen 

przywołał, sen pachnący jak te zioła Dziecku w żłóbku dał. 

Zagraj Dziecku najpiękniejszą kołysankę, kołysankę o zielonym, ciepłym dniu, 

z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, kołysankę-usypiankę grał do snu. 

 


