
       

GRUPA XI ,, Biedronki” 

Zadania na grudzień 2022 r. 

 
Grudzień, to miesiąc szczególny, pełen świątecznego blasku, zapachu 

piernika, rozświetlonych kolorowych światełek na choince. 

My także podczas zabaw i zajęć będziemy ten szczególny nastrój przywoływać. 

Oczywiście nie obędzie się bez zabaw z Mikołajem, opowieści i piosenek 

o Mikołaju. 

W  grudniu spotkamy się, aby zaprezentować nasze przedstawienie 

bożonarodzeniowe i wspólnie życzyć sobie Wesołych Świąt! 

 
Dziecko: 

- buduje krótkie wypowiedzi na temat : Świąt Bożego Narodzenia oraz wyglądu 

lasu zimą, w oparciu o ilustracje oraz własne doświadczenia; 

- aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do przedstawienia 

bożonarodzeniowego, odgrywa przydzieloną mu rolę; 

- recytuje wiersze z pamięci; 

- uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych; 

- zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie- kodeks przedszkolaka; 

- samodzielnie zdejmuje i nakłada ubrania; 

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, 

spacerach , wycieczkach;  

- dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie; 

- wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami; 

- kontynuuje rozpoczęty rytm dwu, trzyelementowy; 

- przelicza w dostępnym dla siebie zakresie; 

-rysuje i maluje na dowolny temat; 

- rysuje w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem; 

-śpiewa piosenki i kolędy w grupie i indywidualnie; 

- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych; 

- zna zasady prawidłowego ubierania się zgodnego z porą roku i warunkami 

atmosferycznymi  
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Temat kompleksowy : „ Grudniowe życzenia ” 
Termin realizacji: 05.12.2022 r. – 09.12.2022 r. 

 

„Co przyniesie Mikołaj”- piosenka  
   

słowa: Agnieszka Galica 

muzyka: T.Pabisiak 

Pod choinką jest paczuszek sto. 
Co przyniesie nam Mikołaj co? 
Może pociąg fu- fu- fu, 
Małą trąbkę tru- tu- tu, 
Albo kotka miau- miau- miau, 
A co ty byś chciał? 

Na choince złota gwiazdka lśni. 
Co Mikołaj dziś przyniesie ci? 
Nową lalę la- la- la, 
Lub kaczuszkę kwa- kwa- kwa, 
Czekoladę mniam, mniam, mniam 
Zgadnij teraz sam. 

 

 

 



Temat kompleksowy: ,,Przygotowania do świąt ” 

 
Termin realizacji: 12.12.2022 r.-23.12.2022 r. 

 

„Mikołajkowe dary” - wiersz B. Formy 

 

Dźwięczą, dzwonią  

małe dzwonki  

w saniach z Mikołajem.  

Wszystkie dzieci 

on odwiedzi, 

nim dzionek nastanie. 

Paweł marzył o rowerze                  

pewnie go dostanie 

a dla Jarka nowa piłka 

      już jest na dywanie 

Dobrze wszystkich zna marzenia 

Zanim świt przybędzie, 

pełny worek z prezentami 

całkiem pusty będzie.  
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,, Już blisko kolęda” -piosenka 
sł. A. Galica , muz. T. Pabisiak 

 

I. 

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. 

II.  

Gdy opłatek już leży na stole, 

Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie. 

Ref.: To znaczy, że …. 

III.  

Gdy upieką się słodkie makowce, 

i głos dzwonka z daleka zawoła. 

Ref.: To znaczy, że….     
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Temat kompleksowy: ,, Nadchodzi Nowy Rok” 
Termin realizacji: 27.12.2022 r.- 30.12.2022 r. 

 

"Co ty dasz nam Nowy Roku?"  
– wiersz autor nieznany  
 
 Dam wam cztery pory roku. 

 

 Puchem sypnę, dam bałwanki, 

 łyżwy, narty, no i sanki. 

 

 Potem w wiosny czas radosny: 

 dam sasanki i pierwiosnki. 

 

 Kiedy już was zmęczy szkoła, 

 wakacyjny czas przywołam. 

 
 A gdy w sadach moc kolorów, 

 dam pogodę na czas zbiorów. 
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Opracowała : Małgorzata Skolimowska 
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