
ZADANIA NA GRUDZIEŃ 

DLA GRUPY II 

 

Tematy  
Kompleksowe 

 

 

 

1. ,,Jak wyglądał świat przed milionami lat ” 

 Termin realizacji: 05.12.2022 – 09.12.2022 r.  

 

2. ,, Idzie zima ze śniegiem” 

 Termin realizacji: 12.12.2022 – 16.12.2022 r.  

 

3. ,, Idą święta”  

 Termin realizacji: 19.12.2022 – 23.12.2022 r.  

 

4. ,, Projekt - książka  ” 

 Termin realizacji: 26.12.2022 – 30.12.2022 r.  
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Temat kompleksowy nr.1 

 

 

1. ,, Jak wyglądał świat przed milionami lat ”  

 Termin realizacji: 05.12.2022 – 09.12.2022 r.  

 

                      

          

Zadania dydaktyczne: 
 

 Wzbogacimy wiedzę o dinozaurach. 

 Rozwiniemy koncentrację uwagę. 

 Rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na określony temat. 

 Będzie kształtować poczucie rytmu. 

 Rozwiniemy umiejętność skupiania uwagi na utworze muzycznym. 

 Rozwiniemy umiejętności wokalne. 

 Zapoznamy się z życiem dinozaurów.  

 Będzie liczyć w zakresie 3 w aspektach głównym porządkowym. 

 Będziemy stopniować przymiotnik: duży. 

 Poznamy tradycję obchodzenia święta górników: Barbórki. 

 Poznamy nowej techniki plastycznej – lepienie z gliny. 

 Pobawimy się przy piosence B. Formy „ Kto widział dinozaura?”.  

 

 
„ Kto widział dinozaura?”. 

B. Forma.  

 
1. Bardzo dawno temu 

dinozaury żyły, 

groźne, niebezpieczne 

wszystkie bardzo były. 

 
 Ref.: Dino, dino, dinozaury 

z opowiadań znamy, 

w parkach rozrywki 

dzisiaj je spotykamy. 

 

 
2. Każdy z nich ogromny, 

podobny do smoka, 

czasem zwinnie w morzu 

pływał niby foka. 

 

Ref.: Dino, dino, dinozaury 

z opowiadań znamy, 

w parkach rozrywki 

dzisiaj je spotykamy. 

 

3. Dzisiaj ich już nie ma 

i niech tak zostanie, 

o bajkowym dino 

opowiem dziś mamie.  

 
Ref.: Dino, dino, dinozaury 

z opowiadań znamy,w parkach rozrywki 

dzisiaj je spotykamy. 



 

Temat kompleksowy nr 2. 
            

  

2. ,,  Idzie zima ze śniegiem”  

 Termin realizacji: 12.12.2022 – 16.12.2022 r.  

 

               

          

 

Zadania dydaktyczne: 

 

 Wzbogacimy wiedzę o zjawiskach przyrodniczych. 

 Rozwiniemy koncentrację uwagi. 

 Rozwiniemy umiejętność wypowiadania się na określony temat. 

 Dowiemy się o zasadach bezpiecznej zabawy na śniegu. 

 Poznamy instrument perkusyjny – grzechotka.  

 Rozwiniemy umiejętności wokalne. 

 Rozwiniemy umiejętność klasyfikowania. 

 Rozwiniemy słuch fonematyczny. 

 Zapoznamy się z tradycją mikołajek. 

 Rozwiniemy sprawność manualną. 

 Poszerzymy doświadczenia związane ze sztuką. 

  Pobawimy się w zabawę paluszkową „ Bałwanek”. 

 

„ Bałwanek” 

Zabawa paluszkowa.  

Zimą, gdy śnieżek prószy, 

a mróz szczypie w uszy, 

dzieci bawią się na dworze. 

Kto ulepić bałwanka im pomoże? 

Ja ulepię kule dwie: 

to podstawa, a to brzuch, 

tu potrzeba ludzi dwóch. 

Trzecia kula zamiast głowy, 

nasz bałwanek już gotowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy nr 3.        

 

3. „  Idą święta ” 

 Termin realizacji: 19.12.2022 – 23.12.2022 r.  

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

 Wzbogacimy wiedzę o świętach Bożego Narodzenia. 

 Rozwiniemy koncentrację uwagi. 

 Rozwiniemy mowę. 

 Rozwiniemy umiejętność liczenia. 

 Będziemy rozpoznawać i nazywać kolory. 

 Poznamy tradycję świąteczne. 

 Rozwiniemy sprawność manualną. 

 Posłuchamy i pobawimy się przy piosence „ Choinka”.  

 

 

 
„ Choinka”. 

 
1. Pachnąca, zielona, 

przybyła dziś do nas. 

Witamy cię wszyscy, 

choinko zielona. 

 
Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka, 

na niebie zaświeci, 

kolędy zanucą 

z rodzicami dzieci. ( 2x) 

 
2. Na niej bombki, łańcuch, 

malutkie serduszka, 

pachnące pierniczki 

i małe jabłuszka.  

 
Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka, 

na niebie zaświeci, 

kolędy zanucą 

z rodzicami dzieci. ( 2x) 

 
3. Nasza choineczka 

pięknie przystrojona, 

kolorowym blaskiem 

zamruga dziś do nas.  

 
Ref.: Kiedy pierwsza gwiazdka, 

na niebie zaświeci, 

kolędy zanucą 

z rodzicami dzieci. ( 2x) 

 

 
 



 

 

 

Temat kompleksowy nr 4.        

 

4. „  Projekt - książka” 

 Termin realizacji: 26.12.2022 – 30.12.2022 r.  

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

 Wzbogacimy wiedzę na temat książki. 

 Wzbogacimy słownictwo czynne. 

 Rozwiniemy wyobraźnię. 

 Będziemy przestrzegać bezpieczeństwa podczas wycieczki. 

 Zdobędziemy wiedzę na temat biblioteki i pracujących w niej osób. 

 Będziemy kształtować słownictwo bierne i czynne związane z czytelnictwem. 

 Zainteresujemy się książką poprzez kontakt z nią.  

 Posłuchamy wiersza A. Nosalskiego „ Książka”.  

 

 
„ Książka” 

A. Nosalski. 

 
Jestem książka. 

W bibliotece 

mam mieszkanie. 

Bardzo lubię  

gdy przychodzisz 

na spotkanie. 

Przy mnie możesz 

świat objechać 

bez biletu i na księżyc 

rozpędzoną  

mknąć rakietą. 

W historyczne, 

dawne czasy 

w mig się przenieść  

albo w przyszłe, 

jeśli takie masz życzenie. 

Ja uśmiechem 

swej okładki 

wciąż cię witam 

i zapraszam, 

byś otworzył mnie  

i czytał.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


