
Tematy kompleksowe realizowane w grudniu w 

grupie X- MOTYLKI: 

I. Jak wyglądał świat przed milionami lat 

II. Idzie zima ze śniegiem 

III. Idą święta 

IV. Projekt przyjaźń 

 

I. Jak wyglądał świat przed milionami lat 
02.12- 06.12.2019 

W tym tygodniu będziemy: 

 rozwijać mowę, 

 poznawać wygląd i nazwy wybranych dinozaurów, 

 rozwijać słuch fonematyczny, 

 rozpoznawać i nazywać poznane litery, 

 rozwijać umiejętność liczenia, 

 rozwijać orientację przestrzenną, 

 rozpoznawać i nazywać poznane zapisy cyfrowe liczb, 

 rozwijać sprawność fizyczną, 

 rozwijać umiejętność obrazowania tekstu ruchem, 

 rozwijać umiejętność grania na instrumentach perkusyjnych, 

 rozwijać sprawność manualną, 

 wykorzystywać w pracy materiały odpadowe, 

 poszerzać wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla 

kamiennego, 

 

 

Dinozaur w szafie (sł. i muz. 

Krystyna Gowik) 

http://dzieckowdrodze.com/jurapark-krasiejow-weekend-krainie-dinozaurow/ 

http://dzieckowdrodze.com/jurapark-krasiejow-weekend-krainie-dinozaurow/


 

 

                                                               WIERSZ 

  

 

http://przedszkole.krzemieniewo.pl/news/w-471/dzien-dinozaura 

 

 

 

 

 

 

 

II. Idzie zima ze śniegiem 

http://przedszkole.krzemieniewo.pl/news/w-471/dzien-dinozaura


09.12- 13.12.2019 

W tym tygodniu będziemy: 

- obserwować zmiany występujące w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku 

- rozwijać umiejętności wypowiadania się na podany temat 

- rozwijać słuch fonematyczny 

- wzbogacać doświadczenia 

plastyczne 

- poszerzać wiadomości dotyczące 

charakterystycznych cech zimy 

- rozwijać rozumowanie przyczynowo- 

skutkowe 

- utrwalać pojęcia dotyczące 

położenia przedmiotów w przestrzeni 

-określać pogodę, nazywać zjawiska 

atmosferyczne związane z zimą 

- badać i określać właściwości fizyczne wody, śniegu i loduhttps://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Zima-

                         

- poznawać zimowe dyscypliny olimpijskie 

-ustalać zasady bezpieczeństwa obwiązujące podczas zabaw zimowych, nabywać 

umiejętności przewidywania i konsekwencję niebezpiecznych zachowań podczas zabaw 

 

https://pl.pinterest.com/marzenaknot/zima-ilustracje/ 

Zima (sł. i muz. Jolanta 

Kucharczyk). 

I. Taka cisza dookoła, 

tak się zmienił park i sad. 

Nocą przyszła do nas zima, 

zasypała śniegiem świat. 

Ref.: Pada śnieg, pada 

śnieg, pada biały śnieg. 

Pada śnieg, pada śnieg, 

biały śnieg. 

II. Patrz, śnieżynki tańczą 

walca 

https://pl.pinterest.com/marzenaknot/zima-ilustracje/


i wirują z wiatrem w takt. 

Wznoszą się wysoko w górę. 

Niech ten taniec długo trwa. 

Ref.: Pada śnieg 

III. Jest tak pięknie, tak jak w bajce, 

jakby ktoś odmienił świat. 

Jakby czarodziejską różdżką 

zmienił wszystko wokół nas. 

Ref.: Pada śnieg…

Wiersz Bożeny Formy Zima. 

Lecą z nieba płatki śniegu, 

Mróz siarczysty uszy ściska, 

świat się cały bieli wkoło. nosy 

wszystkich są czerwone. 

Zabierz narty oraz sanki, 

Zimo! Śniegu sypnij więcej, 

na dół z górki mknij wesoło. 

dzieci będą zachwycone. 

http://www.przykona.edu.pl/index.php/artykuly 

III. Idą święta 

16.12- 20.12.2019 

W tym tygodniu będziemy: 

- poznawać tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia 

- rozwijać umiejętność wypowiadania się na określony temat 

- rozwijać umiejętności dekodowania 

- wzbogacać wiadomości na temat form składania sobie życzeń 

- poznawać i utrwalać nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych 

- rozwijać umiejętności wokalne i artystyczne poprzez występy dla bliskich 

- wzbogacać wiedze na temat tradycji przystrajania choinki 

- rozwijać wrażliwość zmysłów 

-poznawać dni tygodnia 

- przeliczać przedmioty stosując liczebniki główne i porządkowe 

http://www.przykona.edu.pl/index.php/artykuly


- poznawać literę „r” 

 

 

 

 „Wesoła choinka” 

Autor: Jakub Koczanowski 

 

http://mos2.org.pl/wigilia/choinka/ 

Przyszła do przedszkola 

Choinka zielona, 

powiedziała dzieciom: 

- Chcę być wystrojona. 

Dzieci się zebrały, 

pracę podzieliły 

i piękne ubranka 

choince zrobiły. 

Świątecznie ubrana, 

jasnym blaskiem świeci. 

 

Choinka została 

W przedszkolu u dzieci. 

 

 

„Już blisko kolęda” 

Agnieszka Galicka, Tadeusz Pabisiak 

Gdy w pokoju wyrośnie choinka. 

Łańcuszkami, bombkami zaświeci. 

Ref.: To znaczy, że już Święta, 

 że już blisko kolęda, 



 Że Mikołaj przyjedzie do dzieci. 

 Hej, kolęda, kolęda. 

Gdy opłatek już leży na stole. 

Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie. 

Ref.: To znaczy, że już Święta, 

 że już blisko kolęda, 

 że Mikołaj przyjedzie 

do ciebie. 

 Hej, kolęda, kolęda. 

Gdy upieką się słodkie 

makowce 

I glos dzwonka z 

daleka zawoła. 

Ref.: To, znaczy, że już Święta, 

 że już blisko kolęda, 

 że za drzwiami już stoi Mikołaj. 

 Hej, kolęda, kolęda. 

 

 

 

http://www.zs2.edu.pl/home/aktualnosci/hejkoledakoleda 

IV. Projekt „Przyjaźń” 

23.12-31.12.2019 

W tym tygodniu będziemy: 

 kształtować atmosferę życzliwości i akceptacji wśród dzieci, 

 uświadamiać istotę charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, 

 zapoznawać się z pojęciem przyjaźń, 

 uświadamiać znaczenie przyjaźni w życiu człowieka, 

 kształtować umiejętność utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami, 

 kształtować właściwe reakcje w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i 

sporach rówieśniczych, 

 integrować grupę i rozwijać pozytywne relacje rówieśnicze, 

 odpowiadać na pytania i formułować własne, 

 rozwijać mowę, 

 rozwijać sprawność fizyczną, 

 rozwijać umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji, 

 rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów 

rówieśniczych, 

http://www.zs2.edu.pl/home/aktualnosci/hejkoledakoleda


 rozumieć znaczenie wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących 

różnym sytuacjom, 

 rozwijać koncentrację  

 rozwijać sprawność manualną, 

 rozwijać umiejętność wyrażania 

siebie za pomocą komunikatów 

werbalnych, 

 rozwijać pracę w zespole oraz 

wyobraźnię i ekspresję twórczą. 

Wiersz Iwony Zielińskiej 

„Nie ma nic cudowniejszego jak 

przyjaciel – mój kolego!” 

Nie ma nic cudowniejszego 

Jak przyjaciel – mój kolego! 

I na co dzień, i w niedzielę, 

Kiedy płaczę, gdy się śmieję. 

Z przyjacielem zawsze raźniej – 

Czy w zabawie, czy w kłopotach, 

Bo to zuch i mężny kompan. 

On mi krzywdy nie wyrządzi,  

Zawsze wesprze i doradzi. https://szaron.pl/podstawki-korkowe 

Z przyjacielem świat jest lepszy, 

Smutki, troski są wręcz mniejsze. 

Razem zawsze jest najlepiej,                                   Opracowała: Katarzyna Tołsty  

Nawet w kłótni, nawet w gniewie. 

Bo przyjaciel – mój kolego, To osoba wyjątkowa. Skarb na skarby, wielki dar, o który warto 

dbać.  

https://szaron.pl/podstawki-korkowe

