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PROJEKT ,,OWOCE’’  

05.12.22-09.12.2022r. 

 

Zadania dydaktyczne: 

Treści programowe (Program wychowania przedszkolnego): 

 budowanie wiedzy na temat owoców 

 poznawanie różnych gatunków owoców krajowych i egzotycznych 

 posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach 

kardynalnym i porządkowym 

 klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech. 

 prezentowanie i ocenianie własnych wytworów, zadań i obowiązków 

 gromadzenie informacji na temat witamin znajdujących się w poszczególnych owocach 

 poszerzanie wiadomości na temat zdrowego odżywiania 

 poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie 

pełnionych przez nie funkcji. 

 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem 

klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej 

 odróżnianie druku od pisma 

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

 lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej. 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

 



Piosenka ,,Witaminki, witaminki’’ 

Spójrzcie na Jasia, co za chudzina. 

 Słaby, mizerny, ponura mina.  

A inni chłopcy, silni jak słonie. 

 Każdy gra w piłkę, lepiej niż Boniek. 

 Dlaczego Jaś wciąż mizernieje?  

Bo to gluptasek! Witamin nie je!  

Witaminki, Witaminki.  

Dla chłopczyka i dziewczynki.  

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! 

 Witaminki, witaminki. Dla chłopczyka i dziewczynki.  

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki!  

Wiśnie i śliwki, ruda marchewka, gruszka, pietruszka i kalarepka. 

 Kwaśne porzeczki, słodkie maliny, to wszystko właśnie sa witaminy!  

Kto chce być silny i zdrowy jak ryba, musi owoce jeść i warzywa! Witaminki, witaminki. 

 Dla chłopczyka i dziewczynki.  

Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! Witaminki, witaminki. 

 Dla chłopczyka i dziewczynki. Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki! Bo 

zjadaaamy witaminki! Mniam, mniam!!!! 



 

 

 

,, IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM’’        

12.12-16.12.2022r. 

Zadania dydaktyczne: 

Treści programowe (Program wychowania przedszkolnego): 

 

 obserwowanie zmian występujących zimą (opady deszczu, śniegu) 

 poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody 

 wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków. 

 stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni 

 układanie rymów do podanych słów 

 czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków 

 rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: y ,Y 

 odróżnianie druku od pisma, 

 tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na 

początku, na końcu lub w środku 

 układanie rymów do podanych słów 

 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

 poznawanie cyfr: 7 

 poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych 



 uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych  ze śpiewem 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych 

 rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej 

 

,,Zimą jest wesoło’’ 

"Zima! Zima! Zima wszędzie: 

I na dachach i na drzewach 

I w bocianim gnieździe, 

I na płotach, na kominach 

I na polnych drogach, 

Na podwórku i na łące, 

Na .... jelenich rogach." 

 



 ,,Idą święta ’’        

   19.12-23.12.2022r. 

Zadania dydaktyczne: 

Treści programowe (Program wychowania przedszkolnego): 
 

 Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami  Bożego 

Narodzenia  

 Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na 

końcu lub w środku. 

 Układanie rymów do podanych słów. 

 Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 

 Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). 

Próby czytania 

 Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter, 

 Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). 

 Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych. 

 Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania. 

 Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni 

tygodnia, miesięcy. 

 Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy. 

 Poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość. 

 Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą. 

 Współdecydowanie o aranżacji sali przedszkolnej adekwatnej do sytuacji. 

 Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków. 

 Nauka piosenek (formy ABA, ABC). 

 Śpiewanie (indywidulanie i w grupie) poznanych piosenek. 

 Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, 

metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne,  

A. i M. Kniessów, C. Orffa. 

 



 

     Piosenka ,,Kolorowe święta’’ 

Kolorowy sen się spełnił 

Czarno biały już nie wróci 

Ciepło w domu lampki świecą 

Troski wszystkie są daleko 

Kolorowe sny kolorowe sny kolorowe święta 

Kolorowe sny kolorowe sny kolorowe święta 

Kolorowy czas kolorowy czas wreszcie się zatrzymaj 

Kolorowy czas kolorowy czas on tak szybko mija 

Nawet jeśli jesteś sam nikt dziś Tobie nie odmówi 

Są otwarte wszystkie drzwi dobroć ludzi się dziś budzi 

Przecież zawsze chciałeś mieć takie kolorowe święta 

Musisz wiedzieć o tym że ten czas trzeba zapamiętać 

Pod choinką już prezenty 

A na stole dużo ciasta 

Cicha noc rozbrzmiewa ciepło 

Zaświeciła pierwsza gwiazdka 

Kolorowe sny kolorowe sny kolorowe święta 

Kolorowe sny kolorowe sny kolorowe święta 

Kolorowy czas kolorowy czas wreszcie się zatrzymaj 

Kolorowy czas kolorowy czas on tak szybko mija 

Nawet jeśli jesteś sam nikt dziś Tobie nie odmówi 

Są otwarte wszystkie drzwi dobroć ludzi się dziś budzi 

Przecież zawsze chciałeś mieć takie kolorowe święta 

Musisz wiedzieć o tym że ten czas trzeba zapamiętać 



 ,, Jak wyglądał świat przed milionami lat’’ 

                                          26.12-30.12.2022r. 

 

 

Treści programowe (Program wychowania przedszkolnego): 

 

 Poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej. 

 Poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła 

wiatru, siła wody), form ich wykorzystania. 

 Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, 

jest jego dziełem. 

 Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji. 

 Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, 

strażak, lekarz itp. 

 Określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski. 

 Wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku. 

 Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, 

na końcu lub w środku. 

 Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 

 Odróżnianie druku od pisma. 

 Wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami. 

 Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych. 

 Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania. 

 Wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych. 

 Wyróżnianie kierunków na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, 

prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg… 

 Wykorzystanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych – butelek 

plastikowych, pudełek, gazet, folii aluminiowej itp. 



 Nauka piosenek  

 Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: 

 ze śpiewem, 

 Tanecznych. 

 Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych 

metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. 

Kniessów, C. Orffa. 

 

Piosenka ,,Dinozaur w szafie’’ 

 

Dziś w przedszkolu w szafce Oli, coś tupało, 

Coś szurało, coś syczało. 

Gdy ją Pani zobaczyła, coś wypadło i od razu 

Kapcie Oli zjadło! 

Ref. Kto polubi dinozaura, dinusia 

Dzidziusia? 

Malutki jest i zgubił się swej mamie. Kto pogłaska go po głowie 

I bajkę opowie? 

Kto dinozaurem się dziś zajmie ? 

Biega dino po dywanie, paszczą kłapie, za ubranka dzieci łapie! 

Ale dzieci się nie boją dinozaura, Pani nawet nosek mu wytarła! 

Ref. Kto… 

Usiadł dino przy stoliku głodny taki, Połknął książkę, dwa mazaki. 

Pogryzł zeszyt i pochrupał wszystkie kredki, a na koniec Majce zjadł 

skarpetki! 

Ref.: Kto… 

Po spacerze wszystkie dzieci go szukały, ale zniknął Dinuś mały… 

Pewnie mama go znalazła i zabrała. Cała nasza grupa posmutniała. 

 



            

 

Opracowała Paulina Benecka 


