
ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU GRUDZIEŃ W GRUPIE DRUGIEJ 

,,WIEWIÓRKI’’ 

Tematy kompleksowe: 

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat 

2. Idzie zima ze śniegiem 

3. Idą święta 

4. Każdy może zostać Świętym Mikołajem 

 

 

Temat kompleksowy: Jak wyglądał świat przed milionami lat 

Termin realizacji:03.12-7.12.2018 

Zadania: 

 Będziemy wzbogacać wiedzę o dinozaurach. 

 Będziemy kształtować poczucie rytmu. 

 Będziemy rozwijać umiejętności wokalne 

 Będziemy liczyć w zakresie 3 w aspekcie głównym i porządkowym 

 Będziemy rozwijać percepcję wzrokową 

 Będziemy rozmawiać o tradycji obchodzenia święta górników – Barbórki 

 

Piosenka „Kto widział dinozaura?” (sł. i muz. B. Forma) 

1. Bardzo dawno temu 

dinozaury żyły, 

groźne, niebezpieczne  

wszystkie bardzo były. 

Ref.: Dino, dino, dinozaury  

       Z opowiadań znamy, 

       w parkach rozrywki. 

2. Każdy z nich ogromny, 

podobny do smoka, 

czasem zwinnie w morzu  

pływa niby foka. 

Ref.: Dino, dino… 

3. Dzisiaj ich już nie ma  

i niech tak zostanie, 

o bajkowym dino  

opowiem dziś mamie. 

Ref.: Dino, dino …. 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: Idzie zima ze śniegiem 

Termin realizacji:10.12 -14.12.2018 

Zadania: 

 Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie 

 Będziemy maszerować w rytmie wystukiwanym na bębenku lub 

wyklaskiwanym przez nauczyciela 

 Będziemy układać przedmioty według poleceń nauczyciela 

 Będziemy uczestniczyć we wspólnych zabawach 

 Będziemy śpiewać piosenki 

 Będziemy uczestniczyć w zabawach ruchowych 

Wiersz „Sypie śnieg” B. Szelągowskiej 

Sypie śnieg. 

Sypie się, śniegu, sypu, syp! 

Lećcie płatki z nieba! 

Sanki suną po ścieżce. 

Więcej śniegu, sypu, syp! 

Tańcuj z nami w koło. 

„Sanna! Sanna! -woła ktoś, 

Ale nam Wesoło! 

Sypie się, śniegu, sypu, syp! 

Konik ciągnie sanie. 

Jak dojedzie do swej stajni, 

Sianka snop dostanie. 

 

http://spolkibeztajemnic.pl/swiateczne-zyczenia/ 

http://spolkibeztajemnic.pl/swiateczne-zyczenia/


 

Temat kompleksowy: Idą święta 

Termin realizacji: 17.12- 21.12.18 

Zadania: 

 Będziemy wzbogacać wiedzę o Świętach Bożego Narodzenia 

 Będziemy rozwijać mowę 

 Będziemy rozwijać koncentrację uwagi 

 Będziemy poznawać tradycję związaną ze Świętami Bożego Narodzenia 

 Będziemy rozwijać umiejętność liczenia 

 Będziemy rozpoznawać i nazywać kolory 

 Będziemy rozwijać pamięć słuchową 

 

 

 

 

Piosenka „Choinka” (B. Forma) 

1. Pachnąca, zielona, 

przybyła dziś do nas. 

witamy cię wszyscy, 

choinko cielona. 

Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka 

na niebie zaświeci, 

kolędę zanucą 

z rodzicami dzieci. (2x) 

2. Na niej bombki, łańcuch, 

malutkie serduszka, 

pachnące pierniczki 

i małej jabłuszka. 

Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka … 

3. Nasza choineczka 

pięknie przystrojona, 

kolorowym blaskiem 

zamruga dziś do nas. 

Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka… 

 

  
http://magia-swiat.web21.pl/category/obrazki-swiateczne 



 
http://www.bon.polsl.pl/bon/news/zyczenia-swiateczne-

4/image/image_view_fullscreen 

  

 

Temat kompleksowy: Każdy może zostać Świętym Mikołajem 

Termin realizacji:24.12-28.12.2018 

Zadania: 

 Będziemy kształtować kompetencje językowe 

 Będziemy rozwijać umiejętności społeczne 

 Będziemy rozwijać o potrzebach zwierząt 

 Będziemy doskonalić zdolności matematyczne 

 Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach ruchowych 

 

Piosenka „A Mikołaj pędzi” (autor nieznany) 

 

1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta 

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach 

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami 

Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami 

 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna 

Od domu do domu ciężką pracę ma 

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód 

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. 

 

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy 

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy 

Potem pod choinką siądziesz razem z nami 

Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami 

 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna  

Od domu do domu ciężką pracę ma 

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód 

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. 

 
Opracowała M. Klata 


