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Temat kompleksowy: "Wiadomość z daleka” (5-9.XII.2022) 

 

Planowane działania: 
• poznanie zawodu listonosza; 

• poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości; 

• poznawanie litery k, K; 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 

• kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; 

• dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych; 

• rozwijanie umiejętności klasyfikacji; 

• zachęcanie do nauki czytania; 

• kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej. 

 

Wiersz Mari Terlikowskiej pt.: „Listonosz” 
  

 Przez ulice długie, 

 od samego rana, 

idzie pan listonosz, 

torbę ma wypchaną. 

Czy pogoda, czy dzień mglisty 

pan listonosz nosi listy. 

Stuku-puku 

–        proszę wpuście listonosza. 

Pan listonosz listy niesie, 

 nie pomyli się w adresie.     https://pixabay.com/images/id-4183890/ 
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Piosenka pt.: „Święta to czas niespodzianek” 

 (muzyka: Robert Janson, słowa: Daria Druzgała) 

 

1. Czy spadnie śnieg 

I czy znów odwiedzi mnie  

Ten ważny gość  

On wszystkim dzieciom chce 

Prezentów moc 

Tak wymarzonych dać  

Czas nadszedł już Mikołaju,  

Mikołaju       

Jestem tu! 

 

Ref: To niespodzianek czas  

Renifer ciągnie sanie przez śnieg  

Mój list Mikołaj ma  

Marzenia dzisiaj spełnią się  

Już nos przy szybie marznie  

I niecierpliwi się mały brat  

Bo niespodzianki Kocha świat! 

 

Uwielbiam czas  

Kiedy wszyscy blisko są 

I gwiazdki blask  

Rozświetla mroźną noc  

Już dzwonki sań 

I głośne „ho ho ho!”  

Usłyszeć chcę Mikołaju,      https://pixabay.com/images/id-31319/ 

Mikołaju  

Wołam Cię!  

 

Ref: To niespodzianek czas  

Renifer ciągnie sanie przez śnieg  

Mój list Mikołaj ma  

Marzenia dzisiaj spełnią się  

Już nos przy szybie marznie  

I niecierpliwi się mały brat  

Bo niespodzianki Kocha świat! 

 

Czy spadnie śnieg?  

Czy on znów odwiedzi mnie? 
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Temat kompleksowy: "Zima tuż, tuż” (12-16.XII.2022) 

 

Planowane działania: 
• poznanie sposobów ochrony przed zimnem; 

• poznanie zasad bezpiecznej zabawy zimą na placu zabaw; 

• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 6; 

• poznanie litery r, R; 

• wprowadzenie do czytania i pisania; 

• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej; 

• rozwijanie motoryki małej; 

• doskonalenie umiejętności pracy w parach. 

 

Wiersz Janusza Minkiewicza pt.: „Grudzień” 
 

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa 

w srebrze stoją wszystkie drzewa. 

Naszą rzeczkę po kryjomu, 

w nocy lodem okuł mróz.   

Sanki wezwał i do domu 

z lasu nam choinkę wniósł. 

 

 

 
https://pixabay.com/images/id-1959267/ 
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Wiersz Ireny Suchorzewskiej pt.: „Domek dla ptaszków” 

 
Dziś w przedszkolu Krzyś i Tomek 

zmajstrowali ptaszkom domek.   

Jest podłoga, jest i daszek, 

żeby mógł się zmieścić ptaszek. 

Jest też miejsce na okruszki 

dla wróbelka, pośmieciuszki. 

Jest i gwoździk na skraweczki 

dla łakomej sikoreczki. 

 

 
 

 

 
        https://pixabay.com/images/id-3878421/ 
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Temat kompleksowy: "Przygotowania do świąt” (19-23.XII.2022) 

 

Planowane działania: 
• poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia; 

• poznanie zwyczajów związanych z Wigilią; 

• rozwijanie logicznego myślenia; 

• doskonalenie percepcji słuchowej; 

• rozwijanie świadomości fonologicznej; 

• rozwijanie odpowiedzialności za własną pracę; 

• rozwijanie słuchu muzycznego; 

• zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt. 

 

Wiersz Anny Paszkiewicz pt.: „ W Wigilię” 
  

Na stole obrus, a pod nim siano,  

Dwanaście potraw wśród nakryć czeka,  

Już pierwsza gwiazdka na niebie błyska, 

Nikt się nie kłóci i nie narzeka. 

Wszyscy opłatek biorą do ręki, 

Szczere życzenia sobie składają. 

A gdy spróbują każdego dania, 

Piękne kolędy wspólnie śpiewają. 

Jeśli wędrowiec do drzwi zapuka,    https://pixabay.com/images/id-1893228/ 
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Zostanie dzisiaj ciepło przyjęty, 

A kto był dobry, miły, uczynny, 

Ten pod choinką znajdzie prezenty.  

 

Piosenka pt.: „Kochany Panie Mikołaju” 

 (muzyka: Majka Jeżowska, słowa: Jacek Cygan) 

 
Kochany Panie Mikołaju 

My tak czekamy każdej zimy 

Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas 

Gdy śpimy?       

Czy to już musi tak pozostać? 

Czy to jest w księgach zapisane? 

Ja od prezentu bym wolała 

Spotkanie z Panem 

I wiem od dzieci, że z radością 

Chciały wysłuchać Pana głosu 

W mróz ogrzejemy Panu uszy 

Piosenką gorącą jak rosół! 

Hu, hu, ha, ha, ha 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła!         https://pixabay.com/images/id-2986866/ 

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła!0 

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 

Zawsze bądź wśród nas 

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 

Kochany Panie Mikołaju 

Dziewczynka z bardzo smutną minką 

Pyta mnie o to, czy Pan znajdzie 

Prezent pod choinką? 

Czy ktoś o Panu nie zapomni 

Że Panu smutno będzie potem 

Dzieci chcą Panu dać w prezencie 

Serca szczerozłote 

 



 

Takie serduszka pięknie grzeją 

W długich podróżach wśród zamieci 

Dzieci są Pana Mikołajem 

A Pan jest Mikołajem dzieci 

Hu, hu, ha, ha, ha 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła!         
  https://pixabay.com/images/id-1855681/ 

 

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 

Zawsze bądź wśród nas 

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 

Zawsze bądź wśród nas 

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 
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Temat kompleksowy: „Powitanie Nowego Roku” (27-30.XII.2022) 

 

Planowane działania: 
• przypomnienie sposobów ochrony przed zimnem; 

• przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy zimą na placu zabaw; 

• wprowadzenie do czytania i pisania; 

• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej; 

• rozwijanie motoryki małej; 

• poznanie tradycji sylwestrowych; 

• doskonalenie umiejętności pracy w parach. 

 

Wiersz Jerzego Kerna pt.: „Bajka o Starym i Nowym Roku” 

(fragmenty) 
 
 

O jednej porze,     

raz do roku, 

 

w zimowej nocy ciemnym mroku, 

gdzieś, 

gdzie nie sięga ludzki wzrok, 

schodzi się z rokiem rok. 

 

 

Jeden jest wielki 

z siwą brodą, 

drugi jest mały     https://pixabay.com/images/id-84715/ 
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z buzią młodą, 

czyli, by rzec innymi słowy: 

jeden jest Stary, 

 

drugi Nowy. 

[…] 

 

Potem w ciemności słychać kroki... 

 

To się rozchodzą oba roki. 

W całkiem przeciwne idą strony: 

Stary, 

znużony i zmęczony, 

Nowy, 

o jasnych, złotych lokach, 

 

wesoło sobie mknie w podskokach. 

  

 


