
Czego nauczymy się w grudniu w „Jagodach” 

 

Tematy kompleksowe 

 

1. Zabawy w teatr 

2. Kulinarne ciekawostki 

3. Magia świąt 

4. Zegary i kalendarze 

 

W tym miesiącu: 

 

• Będziemy uczyli się odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości 

• Wyszukamy rymy i stworzymy krótkie rymowanki, wyliczanki i wierszyki 

• Stworzymy ilustracje dźwiękowe do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych 

• Rozwiążemy rebusy obrazkowo-literowe 

• Poznamy litery:  „y”, „Y”;  

• Będziemy liczyli w szerokim zakresie 

• Udoskonalimy umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi 

i dostrzegania ich znaczenia 

• Będziemy dodawali i odejmowali z użyciem zbiorów zastępczych i symboli 

matematycznych 

• Poznamy znaki: „+”, „=”, ułożymy i odczytamy zapisy matematyczne 

• Wzbogacimy wiedzę na temat czynników mających znaczenie dla naszego 

zdrowia i kondycji 

• Spróbujemy odczytać symbolikę piramidy zdrowia i przyporządkowywania 

elementów do określonych jej poziomów 

• Wzbogacimy wiedzę na temat pochodzenia produktów spożywczych oraz 

o zawodzie kucharza 

• Będziemy czytali sylaby, proste wyrazy z poznanych liter 

• Udoskonalimy umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym 

zbiorze oraz stosowania określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo” 



• Poznamy liczby „sześć”, „siedem", poznamy cyfry 6; oraz 7 

• Wzbogacimy wiedzę o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt 

Bożego Narodzenia 

• Udoskonalimy orientację w przestrzeni i na kartce, rozróżniania strony lewej 

i prawej 

• Porównamy wielkości przedmiotów oraz dokonamy pomiarów długości 

• Będziemy kształtować umiejętność wyrażania wiedzy i emocji dotyczących 

świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, ruch intencjonalny oraz 

aktywność plastyczną, techniczną 

• Rozpoznamy podstawowe materiały (drewno, tektura, plastik, metal) oraz ich 

łączenia podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych 

• Uporządkujemy elementy historyjki obrazkowej 

• Poszerzymy zakres liczenia liczebnikami głównymi 

• Uporządkujemy zbiory zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością 

• Udoskonalimy umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni tygodnia, 

pór dnia 

• Poznamy sposoby mierzenia czasu za pomocą różnego rodzaju zegarów 

(stoper, zegar: słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Piosenka pt. „Choineczko, choineczko „  

sł. M. Wierzbowski muz. A. Skorupka 

 

Ref. Choineczko, choineczko! 

Stoisz dumna pośród nas,  

swoim światłem rozpromieniasz 

ten świąteczny czas. 

 

1. Bajecznie wystrojona zachwycasz barwami 

i jesteś jak królewna w choinkę zaklęta. 

My stojąc dookoła, w kolędę zasłuchani,  

czujemy, że nadchodzą najpiękniejsze święta. 

 

Ref. Choineczko, choineczko!…  

 

2. Po niebie obsypanym złotymi gwiazdami 

gna zaprzęg reniferów, w szalonym rozpędzie 

i wiezie Mikołaja z pięknymi prezentami,  

wśród których dla każdego niespodzianka będzie. 

 

 

 

 

 

 



Wiersz pt. „Zegarowy skrzat”  Marcin Przewoźniak 

 

 

W tym zegarze już od lat 

zegarowy mieszka skrzat. 

Skrzynkę z narzędziami ma 

i naprawia, co się da. 

Z kół zębatych zetrze brud, 

lub wskazówki popchnie w przód. 

I kukułce co i raz 

mówi: „Już zakukać czas!” 

Zapytacie, skąd to wiem? 

Miałem kiedyś taki sen, 

że ten stary zegar nasz 

przestał nagle mierzyć czas. 

Stanął, zamilkł, zdechł i siadł. 

Wtedy wybiegł z niego skrzat. 

Co sił w nogach skrzacich gnał, 

gdzie telefon w kuchni stał 

I w uśmiechu zmarszczył nos 

zegarynki słysząc głos. 

A gdy świtu nadszedł brzask, 

zbudził mnie kukułki wrzask, 

co się niósł na cały dom. 

Kto naprawił, jak nie on? 


