
Grupa XI   „Misie” 
 

Grudzień 2020 rok 
 

 
W tym miesiącu będziemy uczyć się kolęd i pastorałek. 

Ulepimy z masy porcelanowej anioły, wykonamy kolorowy łańcuch na choinkę oraz ozdoby 

na Kiermasz Świąteczny. 

Ubierzemy choinkę i udekorujemy naszą Salę. 

 

 

 

 
 

 

 

Dobro 
 

Kiedy rozmawiamy o dobru z dziećmi 3-letnimi, warto zwrócić uwagę na 

to, jakie postawy i zachowania są właściwe, a jakie – nie. Dobrze jest 

zobrazować dobro i zło za pomocą przykładów bliskich dzieciom.  

Jak zachęcić młodsze dzieci do czynienia dobra? 

- Opowiadać historie, w których występują dobre i złe postaci, gdzie dobre 

czyny są nagradzane, a złe – karane. 

- Czytać popularne baśnie. Zadaniem dzieci będzie określanie, kto w 

utworze był dobry, a kto zły i po czym to poznają.  

- Nagradzać podczas codziennych zabaw właściwie postawy i zachowania 

dzieci, zauważać i chwalić osoby, które zrobiły dla kogoś coś miłego, 

podzieliły się zabawką, pomogły posprzątać,  przeprosiły za niewłaściwe 

zachowanie. 

- Kształtować właściwe postawy wobec zwierząt poprzez zabawy i 

rozmowy. 



  

Temat kompleksowy:   „Nadchodzi zima” 
 

Realizacja tematu: 30.11.2020 rok – 04.12.2020 rok 

 

Cele ogólne: 

 
 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą i wiązanie 

tych zmian z aktualną porą roku, 

 Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych 

dla zimy. 

 Używanie liczebników głównych w zakresie dostępnym dziecku. 

 Posługiwanie się określeniami dotyczącymi: położenia przedmiotów w 

przestrzeni, wielkości i kształtów. 

 

 

PIOSENKA 

 

 

„Tupu, tup po śniegu”  

 

Przyszła zima biała, 

Śniegiem nasypała. 

Zamroziła wodę,  

Staw przykryła lodem. 

 

Ref.: Tupu tup po śniegu,  

        Dzeń, dzeń, dzeń na sankach, 

        Skrzypu skrzyp na mrozie, 

        lepimy bałwanka.    

 

Kraczą głośno wrony: 

marzną nam ogony, 

Mamy pusto w brzuszku: 

dajcie nam okruszków. 

 

Ref.: Tupu tup po śniegu… 
98228_zima_dzieci_zajaczki.jpg (1600×1200) (tapeciarnia.pl) 

Ciepłe rękawiczki. 

i wełniany szalik. 

Białej mroźnej zimy 

nie boję się wcale. 

https://www.tapeciarnia.pl/tapety/normalne/98228_zima_dzieci_zajaczki.jpg


 

Ref.: Tupu tup po śniegu… 

 

                       Agnieszka Galicka, Tadeusz Pabisiak 

 

 

 

WIERSZ 

 

„Biała gwiazdka” 

 

Spada z nieba gwiazda 

śnieżna, prosto z nieba. 

Zgasła mi na dłoni… 

 

Gwiazdko biała, przebacz… 

Jeszcze spadnie wiele 

takich śnieżnych gwiazd 

na zmarznięte drzewa 

i na dach miast. 

 

                  Tadeusz Kubiak 

 

 

 

 
97346_zima-balwan-dzieci-nieg-zabawa.jpg (1600×1157) (tapetus.pl) 

 

 

https://www.tapetus.pl/obrazki/n/97346_zima-balwan-dzieci-nieg-zabawa.jpg


 

Temat kompleksowy:  „Coraz zimniej” 

 

Realizacja tematu: 07.12.2020 rok – 11.12.2020 rok 

 

Cele ogólne: 

 Uświadomienie konieczności pomocy zwierzętom 

leśnym podczas zimy; kształtowanie umiejętności 

bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą; 

umiejętność wyrażania uczuć. 

 Nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego 

dla ptaków; uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą. 

 Wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem 

podczas spaceru;  rozwijanie umiejętności 

przeliczania; nabywanie odpowiedzialności za pupila. 

 Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – 

dzwonkami  chromatycznymi; rozwijanie 

muzycznych zdolności twórczych; wyrabianie 

wrażliwości muzycznych. 

 Poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie; określanie 

nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny / 

ciemny; odczuwanie sprawstwa podczas 

wykonywania eksperymentów. 

Wiersz    

 

„Kasia i kasza” 

     

- Śnieg zasypał pola, lasy,  

Ciężkie przyszły na nas czasy! 

Kto ogrzeje nas w dni chłodne? 

 

Na ganeczek skoczył ptaszek, 

Rozsypaną dziobie kaszę. 



- Ćwir, ćwir! Chciałbym wiedzieć, komu 

Sypią ziarna z tego domu! 

 

A przez okno Kasia zerka, 

Uśmiecha się do wróbelka. 

I cichutko go zaprasza: 

- Jedz, mój ptaszku! Dobra kasza! 

 

                                     Wanda Grodzieńska 

 

Piosenka  

 

„Dzyń, dzyń, dzyń Mikołaju”   

 

Siedzę cichuteńko,  

patrzę przez okienko,  

poruszyły się zasłonki. 

 

Ref.: Chyba już go widzę, 

Chyba już go słyszę, 

Zabrzęczały jego sanek dzwonki. 

Dzyń, dzyń, dzyń …. (klaśnięcie) Mikołaju święty. 

Dzyń, dzyń, dzyń …. (klaśnięcie) przynieś nam prezenty.   

Dzyń, dzyń, dzyń …. (klaśnięcie) Mikołaju święty. 

Dzyń, dzyń, dzyń …. (klaśnięcie) przynieś nam prezenty. 

 

Właśnie tutaj idzie, 

Jest już coraz bliżej, 

A z nim dwa aniołki. 

 

Ref.: Chyba już go widzę…. 

                                   

                                      Autor nieznany 



Miłość 

 

Miłość to głębokie przywiązanie do osób lub rzeczy, silna 

więź emocjonalna z osobami bliskimi. Choć dzieci mogą 

nie potrafić wyrazić tego słowami, bardzo ważne jest dla 

nich poczucie, że są ważne i kochane. To daje im 

przestrzeń do prawidłowego rozwoju. 

Przedszkolaki zapytane, kogo kochają, mogą 

odpowiedzieć: mamę, tatę, lalkę, pieska. Wykorzystując te 

przykłady podczas wprowadzania pojęcia miłość, można: 

- rozmawiać z dziećmi o tym, jak okazywać miłość 

wymienionym osobom, postaciom (na przykład poprzez 

przytulanie, buziaki, wspólną zabawę, pomoc) oraz w jaki 

sposób inni pokazują, że je kochają. 

- pokazać dzieciom, że mogą sprawić bliskim przyjemność, 

na przykład poprzez własnoręcznie przygotowane 

prezenty, występy z okazji świąt oraz udziału w 

rodzinnych uroczystościach. 

 
boze-narodzenie-choinka-prezenty.jpg (900×874) (fantastyczny-prezent.pl) 

 

https://www.fantastyczny-prezent.pl/images/boze-narodzenie-choinka-prezenty.jpg


Temat kompleksowy:    „Świąteczne przygotowanie” 

 
Realizacja tematu: 14.12.2020 rok – 18.12.2020 rok 
 

Cele ogólne: 

 

 Zapoznanie się ze zwyczajami związanymi ze świętami 

Bożego Narodzenia. 

  Obserwowanie zachowań ludzi w najbliższym otoczeniu 

podczas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. 

  Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami 

dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni. 

 Wykonywanie prac plastycznych przeznaczonych do 

dekoracji własnej Sali i innych pomieszczeń przedszkola; 

odczuwanie radości i dumy. 

 

 
 

 

 

 
WIERSZ 

 

„Wesoła choinka” 

 

Na gałązce choinkowej 

wiszą dwa jabłuszka. 

Przy jabłuszku pierwszym – 

pajac,                                                          

Przy drugim – kaczuszka.   tapeta-radosny-balwanek-wita-swieta-przy-choince-358ts7t0y9tbg5jn3a5xqi@2x.jpg (1696×1060) (przedszkolepiatek.pl) 

 

Pajac biały jest jak piekarz, 

mąkę ma na brodzie. 

A kaczuszka – złota, jakby 

kąpała się w miodzie. 

 

Pajac tańczy, kaczka kwacze –  

posłuchajcie sami. 

A zajączek tuż, tuż obok 

rusza wąsikami.           

                  Tadeusz Kubiak 

https://www.przedszkolepiatek.pl/wp-content/uploads/bfi_thumb/tapeta-radosny-balwanek-wita-swieta-przy-choince-358ts7t0y9tbg5jn3a5xqi@2x.jpg


 

 

PIOSENKA 

 

 

„Już blisko kolęda” 

 

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. 

 

                              Agnieszka Galicka, Tadeusz Pabisiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.sp36bib.republika.pl/ciek.wyd._ 
pliki/image149.gif 

http://www.sp36bib.republika.pl/ciek.wyd._


Temat kompleksowy:   „Wesołych  świąt!” 

 

Realizacja tematu:  21.12.2020 rok – 31.12.2020 rok 

 

Cele:  

 Przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja; utrwalanie nazw 

części ciała. 

 Przeliczanie w dostępnym zakresie; składanie obrazka z części; 

kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny. 

 Poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej; śpiewanie 

kolęd umiarkowanym głosem; odczuwanie podniosłego nastroju świąt 

Bożego Narodzenia. 

 Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem; 

umiejętność tworzenia prezentów; odczuwanie przyjemności z 

oczekiwania na prezent. 

 

 

 

 

 

 

„Jasełka dl najmłodszych”  

 

„Jezus malusieńki 

leży wśród stajenki, 

płacze z zimna, nie dała mu 

matusia sukienki” 

 

Urodził się w żłóbku 

nasz Jezus kochany, 

więc z wielką radością 

dziś Go przywitamy. 

 

Aniołki  się spieszą  

by powiedzieć wszystkim, 

że to Król jest wielki 

choć nie ma kołyski. 

 

A dziś przedszkolaki  

do Jezusa spieszą, 

serduszka składają 

i bardzo się cieszą. 

 



Zaśpiewajmy wszyscy –  

dzieci z rodzinami 

by mały Jezusek 

był na zawsze z nami. 

 

 

 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki” 

 

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.     (marsz w miejscu) 

Powitajmy Maleńkiego i Maryję matkę Jego. (x2)        (kłaniamy się) 

Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany.      

Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. (x2)  (klaszczemy) 

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie.  (kłaniamy się)       

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. (x2)  (ręce uniesione) 
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Długie wieczory … mogą być przyjemne…. 

Zapraszamy do wspólnej rodzinnej zabawy. 

 

Propozycja zabawy matematycznej dla całej rodzinki. 

 

„Sweter z guzikami” 

 

Zabawa matematyczna polegająca na dodawaniu i odejmowaniu guzików na 

swetrze (w języku polski i angielskim), zgodnie z liczbą oczek na kostce. Gracze 

kolejno „Kulają” kostką lub zostają wybrane za pomocą rymowanki „raz, dwa 

trzy teraz kostką kulasz ty”, następnie liczą oczka na kostce i układają lub 

zabierają guziki ze swojego swetra. 

 

Doskonalenie logicznego myślenia w trakcie ustalania i szukania możliwych 

rozwiązań (czy możemy zabrać lub dołożyć guziki). 

Kształtowanie umiejętności liczenia  zakresie sześciu elementów w języku 

polskim jak i angielskim.  

 

Pomoce do zajęć: szablony sweterka z brystolu lub wydrukowane (ozdobiony 

przez dziecko)  zaznaczonymi miejscami na guziki; duża kostka jeśli posiadacie 

lub zwykłe kostki do gry z oczkami; guziki w różnych kształtach z zasobów 

domowych (można zastąpić nakrętkami od butelek w różnych kolorach i różnej 

wielkości). 

 

 

Kodowanie z kwadratami na podstawie wiersza „Zamek z kwadratów 

wierszem zakodowany”.  

Wycinamy kwadraty: 

 czerwone, zielone, niebieskie, pomarańczowe i żółte. 

Na tekturze lub kartonie rysujemy kwadraty, jak szachownica. 

Kwadrat – to jest dziwna figura, 

Bo nie wiadomo, 

Gdzie dół 

A gdzie góra 

Do góry głową czy na dół głową . 

Zawsze wygląda jednakowo. 

Ma równe kąty, ma równe boki, 

Tak samo długi jest – jak szeroki. 

 

Zaczynamy  

W pewnym królestwie, jak wieść to niesie, 

Najpiękniejszy mieścił się zamek na świecie. 

Jak został zbudowany?... historia głosi, 



Że z wielu, kolorowych kwadratów 

Lud go długo, pracowicie wznosił. 

Trzeba posłuchać, co odjąć, albo co dodać. 

Uwaga zaczynamy! 

1. Na samym dole czerwony rząd cały. Po żadnej stronie nie ma kwadratów 

białych. 

2. Dwa kolejne rzędy, jak żabka są zielone. Ale po jednym kwadracie, na 

każdym piętrze, i po każdej stronie uszczuplone ( pomniejszone). 

3. Następnie dwa piętra są niebieskie jak niebo. Ale znowu trzeba po bokach 

odjąć kwadraty. Po jednym z każdego. 

4. Idziemy jeszcze wyżej, pomarańczowy rząd układamy. Zasada ta sama, 

po jednym kwadracie z każdej strony zabieramy, inaczej nam nie wypada. 

5. Teraz kolor zmieniamy na żółty jak słońce. I tym kolorem zamek 

budujemy do końca. Dwa ostatnie piętra po dwa kwadraty dostały. 

No i w ten sposób powstał, piękny zamek cały. 

 

I jeszcze jedna propozycja do wspólnych rodzinnych zabaw ale plastyczno-

technicznych.  

Miłej zabawy. 

 

Przepis na masę solną – prosty, niezawodny i sprawdzony! 

Oczywiście do uzyskania większej ilości masy używamy wielokrotności mąki i 

soli np. 

3 szklanki mąki + 3 szklanki soli + woda.  

Zacznijmy od tego, że do głębokiej miski wsypujemy mąkę i sól. Dokładnie 

mieszamy i wlewamy niewielką ilość wody. 

… 

Przepis na masę solną. 

1. 1 szklanka mąki; 

2. 1 szklanka soli; 

3. Ok. 0,5 szklanki wody. 

 

Grudniowe „ulepianki” anioły, ozdoby na choinkę….. 

to zapachy świąt  – więc proponuję 1 opakowanie przyprawy do 

pierników, 1 opakowanie cynamonu. 

Możemy również dla koloru używać barwników spożywczych lub farby 

plakatowej w ulubionym kolorze (najlepiej z tubki).  

 

 

 

 

 

 



 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

Życzymy Państwu nadziei, własnego skrawka nieba, 

zadumy nad płomieniem świecy, 

filiżanki dobrej, pachnącej kawy, 

pięknej poezji, muzyki, 

pogodnych świąt zimowych, 

odpoczynku, zwolnienie oddechu, 

nabrania dystansu do tego, co wokół, 

chwil roziskrzonych kolędą, 

śmiechem i wspomnieniami. 

Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń! 

Dużo zdrowia, dbajcie o Siebie i Swoje rodziny. 

 

Panie z grupy XI „Misie” 

  

 

 

 
152355_choinka_dzieci_boze_narodzenie_grafika.jpg (2500×1667) (tapeciarnia.pl) 
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