
 

 

 

 

 

ZADANIA 

REALIZOWANE 

W MIESIĄCU 

Grudniu 

 

W GRUPIE PIERWSZEJ: 

 

Tematy kompleksowe: 

 
 „Ulubione zabawy i zabawki 

 „Zima biała” 

 „Święta tuż, tuż” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Temat kompleksowy: 

„Ulubione ubrania i zabawki” 
 

Termin realizacji: 04-08 grudnia 2017 r. 

 

Zadania: 

 Poznamy nasze ulubione zabawki, będziemy 

rozwijać   mowę i myślenie; 

 Upieczemy świąteczne ciasteczka; 

 Poznamy treść opowiadania I.R. Salach 

 „Moje zabawki”; 

 Utrwalimy znajomość wybranych kolorów. 

 Będziemy śpiewać piosenkę „Mikołaj pędzi i gna”; 

 Będziemy tańczyć przy piosence; 

 Napiszemy list do Świętego Mikołaja i poznamy 

jego historię; 

 Wykonamy pracę plastyczną „Święty Mikołaj”; 

 

 

 

 

 

 



 

Piosenka 

 

„A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna” 

z repertuaru „Fasolek” 

 
http://alechoinka.pl/578-large_default/balon-foliowy-18-mikolaj.jpg 

1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta 

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach 

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami 

Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami 

 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna 

Od domu do domu ciężką pracę ma 

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód 

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. 

 

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy 

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy 

Potem pod choinką siądziesz razem z nami 

Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z 

paczuszkami 

 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna  

Od domu do domu ciężką pracę ma 

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód 

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. 

 

 



 
 

 

 

 

                             Temat kompleksowy:  
„Zima biała” 

 

Termin realizacji: 11-15 grudnia 2017 r. 

Zadania:  

 Będziemy eksperymentować spróbujemy 

wyczarować z pianki do golenia i sody śnieg; 

 Wykonamy pracę plastyczną „Zimowy pejzaż”; 

 Będziemy śpiewać piosenkę „Biała zima”; 

 Rozwiniemy umiejętności klasyfikowania 

przedmiotów; 

 Będziemy rozwijać zdolności matematyczne w 

„Zimowych ogrodach Willego”; 

 Będziemy pracować z kartami pracy  

„Poznajemy oznaki zimy”; 

 Podczas spacerów w ogrodzie będziemy oglądać 

krzewy i drzewa w zimowej szacie; 

 Będziemy rozwijać pamięć słuchową ucząc się 

wiersz; 

 Spotkamy się z bliskimi podczas świątecznego 

przedstawienia; 
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Wiersz 

 
PRZYJECHAŁA ZIMA WOZEM     

 

Lucyna Krzemieniecka  
 

Przyjechała zima wozem. A z kim? 

Ze śniegiem i mrozem.  

Zaraz w poniedziałek  

ubieliła pola kawałek.  

A we wtorek?  

Brylantami obsypała borek.                     

A w środę?  

Położyła lusterko na wodę.  

A w czwartek?  

Zmroziła na tarninie tarki.  

A w piątek?  

Dorzuciła śniegu w każdy kątek?  

A w sobotę?  

Malowała na szybach kwiaty złote.  

A w niedzielę?  

Uszczypnęła w nos Anielę!  
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               Temat kompleksowy:  
„Święta tuż, tuż” 

 

Termin realizacji: 18-22 grudnia 2017 r. 

Zadania:  

 Wykonamy pracę plastyczną  

„Sylwestrowe fajerwerki”; 

 Będziemy rozwijać spostrzegawczość i 

umiejętność przeliczania z wykorzystaniem 

„Matematycznych ogrodów Willego”; 

 Utrwalimy nazewnictwo kolorów i umiejętności 

określania wielkości; 

 Wykonamy ćwiczenie grafomotoryczne 

„Bałwanki”; 

 Podczas wspólnych zabaw integracyjnych 

poznamy wigilijne zwyczaje; 

 Będziemy rytmicznie poruszać się przy piosence 

„Wesoła choinka”; 

 Będziemy obserwować przyrodę w zimowej 

aurze; 

  

 
 

 

 

 

 



 

 

„Wesoła choinka” 

Sł. Tadeusz Kubiak, muz. Krystyna Kwiatkowska 
Na gałązce choinkowej 

wiszą dwa jabłuszka. 

Przy jabłuszku pierwszym pajac, 

przy drugim kaczuszka. 

Pajac biały jest jak piekarz, 

mąkę ma na brodzie, 

a kaczuszka złota, jakby 

kąpała się w miodzie. 

Choinka, choinka, 

wesoła choinka, 

choinka, choinka wesoła! 

Popatrz, mamo, woła Krysia, 

jak ten pajac skacze. 

A czy słyszysz, mówi mama, 

jak kaczuszka kwacze? 

Pajac tańczy, kaczka kwacze, 

posłuchajcie sami, 

a zajączek tuż, tuż obok 

rusza wąsikami. 

Choinka, choinka 
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opracowała Marta Przybysz 
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