
ZADANIA NA GRUDZIEŃ 

DLA GRUPY III 

 

Tematy  

Kompleksowe 

 

 
 

1. ,, Jak wyglądał świat przed milionami lat ” 
 Termin realizacji: 02.12.2019 – 06.12.2019 r. 
 

2. ,, Idzie zima ze śniegiem” 
 Termin realizacji: 09.12.2019 – 13.12.2019 r. 
 

3. ,, Idą święta” 
 Termin realizacji: 16.12.2019 – 20.12.2019 r. 
 

4. ,, Emocje” 
 Termin realizacji: 23.12.2019 – 27.12.2019 r.  
 

5. „ Zima nie jest zła” 
 Termin realizacji: 30.12.2019 – 03.01.2020 r.  
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Temat kompleksowy nr.1 

 

1. ,,Jak wyglądał świat przed milionami lat ” 
 Termin realizacji: 02.12.2019 – 06.12.2019 r. 
 

                      

          

Zadania dydaktyczne: 

 
 Skupimy uwagę na przekazie literackim. 

 

 Wzbogacimy wiedzę na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie. 

 

 Wykorzystamy nowe efekty dźwiękowe. 

 

 Będziemy rozwijać spostrzegawczość wzrokową. 

 

 Będziemy rozwijać sprawność ruchową. 

 

 Będziemy rozwijać sprawność manualną oraz wyobraźnię przestrzenna.  

 

 Nauczymy się piosenki pt. „Kolega dinozaur” J. Kucharczyk.  

 

 

 

 

„Kolega dinozaur” 

J. Kucharczyk.  

 

Czy znacie mojego kolegę dinozaura? 

Dziś chowa się w małej książeczce. 

Dawno, dawno temu mieszkał tu, na ziemi, 

i o tamtych czasach opowiada chętnie. 

 

Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny, 

a wkoło wielkie wulkany dymiły, 

na naszej planecie mieszkały olbrzymy, 

straszne dinozaury. 

Straszne dinozaury. 

 

To wtedy powstały bezkresne oceany, 

wysokie tworzyły się góry 

i na wszystkich lądach, w morzach, oceanach 

królowały wielkie gady – dinozaury.  

 

 Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny, 

a wkoło wielkie wulkany dymiły, 

na naszej planecie mieszkały olbrzymy, 

straszne dinozaury. 

Straszne dinozaury. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy nr 2. 
            

  

2. ,, Idzie zima ze śniegiem” 
 Termin realizacji: 09.12.2019 – 13.12.2019 r. 
               

          
 

Zadania dydaktyczne: 
         

 Poobserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola. 

 

 Dostrzeżemy zmiany zachodzące w przyrodzie. 

 

 Poznamy wybrane zjawiska atmosferyczne, charakterystyczne dla zimy. 

 

 Pomaszerujemy w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela. 

 

 Poukładamy przedmioty według poleceń nauczyciela. 

 

 Będziemy uczestniczyć we wspólnych zabawach. 

 

 Będziemy uczestniczyć w zabawach ruchowych.  

 

 Będziemy malować, rysować z wykorzystaniem różnych materiałów i przyborów.  

 

 Posłuchamy wiersza pt. „ Pracowita zima” K. Datkun – Czerniak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pracowita zima”  

K. Datkun – Czerniak.  

 

Zima, zima biała, drogi zasypała. 

Z chmury śnieg prószy, mróz szczypie w uszy. 

Wszystko ubielone, śniegiem przyprószone. 

Lód lśni już na rzekach, a zima narzeka: 

- Tyle pracy jeszcze mam! Czy ja sobie radę dam? 

Gdy już wszystko pobieliła , wodę w rzekach zamroziła, 

zaprosiła dzieci wkoło: - Śniegiem bawcie się wesoło! 

Zróbcie śnieżki i bałwanki. I na górkę! I na sanki! 

Rzekła jeszcze: - I niech każde z was pamięta! 

Najważniejsza w zimie sprawa to bezpieczna jest zabawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy nr 3.        

 

3. ,, Idą święta ” 
 Termin realizacji: 16.12.2019 – 20.12.2019 r. 
 

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

 
 Poznamy tradycję związane ze świętami Bożego Narodzenia. 

 
 Wzbogacimy zasób słownictwa. 

 
 Utrwalimy grę na poznanych instrumentach. 

 
 Będzie kształtować poczucie rytmu. 

 
 Będzie rozwijać sprawność rachunkową. 

 
 Utrwalimy pojęcia: wysoko, nisko. 

 
 Będzie rozwijać umiejętność zgodnego współdziałania w zespole. 

 
 Posłuchamy wiersza pt. „ Choinka” J. Koczanowskiej.  

 

 

 

 
„ Choinka” 

J. Koczanowska. 

 
Przyszła do przedszkola 

choinka zielona, 

powiedziała dzieciom: 

- Chcę być wystrojona. 

 
Dzieci się zebrały, 

pracę podzieliły  

i piękne ubranka 

choince zrobiły. 

 
Świątecznie ubrana, 

jasnym blaskiem świeci. 

Choinka została 

w przedszkolu, u dzieci.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy nr 4. 

 

4. ,,Emocje” 

Termin realizacji: 23.12.2019 – 27.12.2019 r. 

 

Zadania dydaktyczne:                                                            

 

 Będziemy wskazywać różne stany emocjonalne np. : złość, smutek, radość, strach. 

 Będzie podawać przykłady sytuacji, w których występują pozytywne emocje i negatywne emocje. 

 Poznamy sposoby wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć.  

 Będziemy uczestniczyć we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.  

 Będziemy dzielić się ze swoimi przeżyciami. 

 Będziemy uczestniczyć w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.  

 Pobawimy się przy piosence „ Bałwankowa rodzina” M. Głogowski 

 

 

„Bałwankowa rodzina” 

M. Głogowski 

Stoisz smutny, nasz bałwanku, 

ze spuszczoną głową. 

Może chciałbyś mieć przy sobie 

panią Bałwankową? 

 

Oj, tak, tak! 

Oj, tak, tak! 

Dobrej żony 

wciąż mi brak! 

Oj, tak, tak! 

Oj, tak, tak! 

Bałwankowej brak! 

 

Ma korale z jarzębiny 

Bałwankowa żona, 

ale łatwo poznać z miny 

że dziś jest zmartwiona. 

 

Oj, tak, tak! 

Oj, tak, tak! 

Mego synka 

jeszcze brak! 

Oj, tak, tak! 

Oj, tak, tak! 

Synka jeszcze brak! 

 



Stoi bałwan z Bałwankową, 

w środku zaś Bałwanek. 

Jeszcze chwila i rozpoczną 

bałwankowy taniec. 

 

Oj, tak, tak! 

Oj, tak, tak! 

Przydałby się 

jeszcze brat! 

Oj, tak, tak! 

Oj, tak, tak! 

Przydałby się brat! 

 

Już wesołe dwa bałwanki 

tańczą z rodzicami, 

i my także się pobawmy 

razem z bałwankami. 

 

Oj, tak, tak! 

Oj, tak, tak! 

Zatańcz z nami 

raz i dwa! 

Oj, tak, tak! 

Oj, tak, tak! 

Zatańcz raz i dwa!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy nr 5.         

 

5. ,, Zima nie jest zła ” 

 Termin realizacji: 30.12.2019 – 03.01.2020 r.  

            

Zadania dydaktyczne:                                                                                                                  

 Wzbogacimy wiedzę o zjawiskach przyrodniczych. 

 Porozwijamy koncentrację uwagi. 

 Będziemy wypowiadać się na określony temat. 

 Będziemy rozpoznawać elementy pogody charakterystycznych dla zimy. 

 Będziemy rozwijać umiejętność klasyfikowania. 

 Będziemy rozwijać mowę poprzez zabawy logopedyczne. 

 Pobawimy się przy piosence pt. „Zima zła” M. Jeżowskiej.  

„Zima zła” 

M. Jeżowska. 

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!  

Szczypie w nosy, szczypie w uszy,  

mroźnym śniegiem w oczy prószy,  

wichrem w polu gna!  

Nasza zima zła! 

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!  

Płachta na niej długa, biała,  

w ręku gałąź oszroniała,  

a na plecach drwa…  

Nasza zima zła! 

Hu! hu! ha! Nasza zima zła!  

A my jej się nie boimy,  

dalej śnieżkiem w plecy zimy,  

niech pamiątkę ma!  

Nasza zima zła! 
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