
Mamo, Tato: 

W grudniu będziemy realizować  następujące tematy: 

 

1. Grudniowe życzenia. 

2.  Kim będę, gdy dorosnę? 

3. Święta za pasem. 

4. Świąteczne  tradycje. 

W tym miesiącu : 

Poznamy bajkową krainę Mikołaja. 

Przygotujemy prezent dla Mikołaja. 

Przyjedzie do nas Mikołaj. 

Będziemy rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową podczas  rysowania 

szlaczków i odwzorowywania różnych wzorów graficznych. Będziemy rozwijać 

sprawność manualną podczas rysowania , malowania, wydzierania, lepienia, 

wycinania. 

 Doskonalić będziemy percepcję słuchową; dzieląc wyrazy na sylaby, układać 

wyrazy na podaną sylabę ,dobierać obrazki ,których nazwy tworzą rym.  

Poćwiczymy syntezę sylabową ,wysłuchamy głosek  w nagłosie, śródgłosie i 

wygłosie. 

Będziemy obserwować zmiany zachodzące w otoczeniu zimą. 

Będziemy lepić bałwana ze śniegu ,bawić się śnieżkami. 

Będziemy wypowiadać się na temat zawodów rodziców i dziadków. 

Poznamy zawody: krawcowej, stolarza, piekarza, architekta. 

Poznamy tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia. 

Wykonamy ozdoby na choinkę.  

Ubierzemy choinkę w sali. 

Poznamy słowa i melodię kolędy : Dzisiaj w Betlejem , Przybieżeli do Betlejem 

pasterze ,Wśród nocnej ciszy . 

 Poznamy piosenki : Już blisko kolęda , Idzie święty Mikołaj , Zielona 

choineczka ,Dzwonki sań. 

Poznamy litery: R , r  ;L , l ;K ,k małą i wielką drukowaną i pisaną. 

Poznamy zapis cyfrowy liczby 6 i liczby 7. 

Będziemy rozwiązywać zagadki. 

Utrwalimy poznane figury geometryczne : kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło. 

Wykonamy choinkę z kół techniką orgiami. 



Będziemy doskonalić umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie 

odpowiednio do możliwości umysłowych dzieci. 

Poćwiczymy i pobawimy się na sali integracji sensorycznej. 

Będziemy pełnić funkcję dyżurnych. 

Przedstawimy inscenizacje świąteczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersz pt „Wieczór wigilijny” T.Kubiak 

 

Biały obrus lśni na stole 

pod obrusem siano. 

Płoną świeczki na choince, 

co tu przyszła na noc. 

 Na talerzach kluski z makiem, 

karp jak księżyc srebrny. 

Zasiadają wokół stołu 

Dziadek z babcią, krewni 

Już się z sobą podzielili 

opłatkiem rodzice. 

Już złożyli wszyscy wszystkim 

moc serdecznych życzeń. 

Kiedy mama się dzieliła  

ze mną tym opłatkiem 

Miała w oczach łzy widziałam 

otarła ukradkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piosenka  pt „ Idzie  święty Mikołaj” 

Idzie święty Mikołaj. 

Grudzień go wita ukłonem, 

dywan ze śniegu przed nim rozwija, 

zdobi choinki zielone. 

Idzie święty Mikołaj. 

Gwiazdy mrugają przyjaźnie, 

Mróz nie dokucza, cichnie zadyma, 

będzie wędrować mu raźniej. 

Idzie święty Mikołaj. 

Dźwięczą sopelki na drzewach, 

Skaczą bałwanki, tańczą śnieżynki, 

a ja piosenkę zaśpiewam. 

 

Idzie święty Mikołaj. 

Wszyscy na niego czekamy. 

Niesie prezenty i dobre słowa 

dla mnie, dla taty, dla mamy. 


