
GRUDZIEŃ 
 

Tematyka: 

1. Grudniowe życzenia.  

2. Kim będę, gdy dorosnę? 

3. Święta za pasem  

4. Świąteczne tradycje  

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 

 Będziemy używać zwrotów grzecznościowych oraz mówić o swoich pragnieniach i 

potrzebach. 

 Poznamy zadania i funkcjonowania urzędu pocztowego.    

 Będziemy przygotowywać prezenty dla potrzebujących dzieci.  

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny, 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych i działań 

konstrukcyjnych.   

 Wzbogacimy swoją wiedzę na temat zwyczajów związanych ze świętami.  

 Będziemy przestrzegać zasad dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy bawić się 

w zgodzie.     

 Poznamy, że to, co jemy, ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.  

 Wzbogacimy słownictwo o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.  

 Nauczymy wyrażać własne emocje w pracach plastycznych. 

 Będziemy tworzyć budowle i konstrukcje z klocków.  

 Będziemy kształtować postawę szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne 

zawody.  

 Wspólnie ozdobimy choinkę.  

 Zapoznamy się z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi. 

 Będziemy kształtować umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron.  

 Będziemy uważnie słuchać utworów literackich i budować dłuższe wypowiedzi.  

 Będziemy kształtować umiejętności szanowania swoich i cudzych zabawek.  

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej.  

 Poćwiczymy i pobawimy się na sali integracji sensorycznej.     

 

 



 

 

 

Wiersz pt. „Świąteczny czas” D. Niemiec  

 

Za oknem  już całkiem ciemno.  

Na niebie pierwsza gwiazdka świeci,  

Na przyjście Mikołaja  

czekają wszystkie dzieci.  

Nim rozpakują prezenty,  

złożą swym bliskim życzenia: 

zdrowia, szczęścia, miłości  

i wszystkich marzeń spełnienia,  

podzielą się opłatkiem  

przy wigilijnym stole  

i z wielkim wzruszeniem w głosie 

zanucą pastorałki wesołe.  

                                                       



 

 

Piosenka pt. „Kim będę” sł. A. Galica 

 

W kapeluszu mego taty,  

gdy dorosłym będę panem 

to usiądę i wymyślę,  

kim zostanę.  

Czy piratem, czy strażakiem, 

maszynistą, lub dentystą,  

kolejarzem, marynarzem, 

albo kominiarzem.  

 

Ref. Mamo, tato, co wy na to? 

        Będę kominiarzem. x2 

Kiedy wreszcie będę duża 

i przerosnę moją mamę,  

będę buty mieć na szpilkach  

i zostanę pielęgniarką lub malarką,  

baletnicą, czy kucharką,  

ogrodniczką, podróżniczką,  

a może księżniczką.  

 

Ref. Mamo, tato, co wy na to     

        że będę księżniczką. x2     

 

       


