
„Jak wyglądał świat przed milionami lat”. 

Dinozaury. 

02.12 – 06.12.2019 r. 

Cele: 

 Wzbogacanie wiedzy o dinozaurach – rozpoznawanie dinozaurów na obrazkach. 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat i odpowiadania na pytania. 

 Uczestniczenie w zabawach rytmicznych – wyrażanie siebie poprzez taniec, śpiew i grę na 

instrumentach. 

 Czynne uczestniczenie w przygotowaniach na przedstawienie bożonarodzeniowe. 

 Wykonywanie prac plastycznych i ozdób bożonarodzeniowych różnymi technikami. 

 Obserwowanie zjawisk atmosferycznych występujących w przyrodzie późną jesienią.  

 Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dzieci. 

 Wzmacnianie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie. 
 

 

http://dinoanimals.pl/wp-content/uploads/2013/01/Zauropody-sauropods.jpg 
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Piosenka „Kto widział dinozaura?”  

sł. i muz. B. Forma 

Bardzo dawno temu 

dinozaury żyły, 

groźne, niebezpieczne 

wszystkie bardzo były. 

Ref.: Dino, dino, dinozaury 

z opowiadań znamy, 

w parkach rozrywki 

dzisiaj je spotkamy. 

Każdy z nich ogromny, 

podobny do smoka, 

czasem zwinnie w morzu                                https://vesper.pl/39/dinozaury.jpg 

pływał niby foka.                                          

 

Wiersz „Dinozaury” A. Wojtyła 

Dinozaury to takie stworzenia, 

których już od dawna na świecie nie ma. 

Niektóre były duże, wielkości wieżowca, 

a inne małe, na przykład jak owca. 

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie, 

jego się bało każde stworzenie. 

Jak szedł to wokół ziemia drżała, 

siał pośród zwierząt strachu bez mała. 

Największe były brontozaury chyba, 

ich szyje sięgały prawie do nieba. 

Skubały listki z koron drzew, 

smakował im także mały krzew. 

Pterozaury to gady, które latały, 

one naszym ptakom początek dały. 

Diplodoki to gady pływające, 

ich rozmiary były imponujące. 

Dinozaury wyginęły miliony lat temu 

i do dzisiaj nie wiemy czemu. 



Krążą na ten temat różne spekulacje 

i do końca nie wiadomo, kto ma racje. 

 

 

 

Rymowanka 

Wujek Franek, ciotka Laura, 

zobaczyli dinozaura. 

Jak podnieśli krzyk, 

to dinozaur znikł.  

 

 

 

„Idzie zima ze śniegiem” 

09.12 – 13.12.2019r. 

 

Cele: 

 Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych 

 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

 „Porządki przedświąteczne” – segregowanie i układanie zabawek w 

kącikach tematycznych 

 Rozwijanie umiejętności dobierania stroju do pory roku i pogody 

 Rozwijanie koncentracji uwagi w zabawach matematycznych 

 Rozwijanie słuchu fonematycznego 



 

 

 

„ Zimowa piosenka ” 

sł. i muz.  

 

1. Jak tu miło, jak wesoł 

Płatki śniegu tańczą wkoło 

 

Ref. Hop-sa-sa! Hop-sa-sa! 

         Zatańcz z nami raz i dwa. /bis 

2. Zima sroga, zima biała 

Śniegiem dachy przysypała 

 

Ref. Hop-sa-sa! Hop-sa-sa! 

         Zatańcz z nami raz i dwa. /bis 

3. Dzwonią sanie dzwoneczkami: 

To Mikołaj z prezentami  

 

Ref. Hop-sa-sa! Hop-sa-sa! 

         Zatańcz z nami raz i dwa. /bis 

 

 

 

 

„ Kołysanka ” 

1. Zima długa, gwiazdka mruga, 

A w szopie pod lasem, 



We żłóbeczku, na sianeczku 

Śpi mały bobasek 

 

 Luli laj, luli laj , luli, luli, laj x2 

 

2. Dwa aniołki skrzydełkami 

Dziecię otulają, 

Pastuszkowie na fujarkach 

Kołysanę grają 

 

Luli laj, luli laj , luli, luli, laj x2 

 

 

 

 

„Idą święta” 

16.12 - 20.12. 2019 r. 

Cele: 

 Wzbogacanie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia – poznawanie 

tradycji i zwyczajów związanych ze świętami 

 Uczestniczenie w zabawach rytmicznych – wyrażanie siebie poprzez 

taniec, śpiew i grę na instrumentach 

 Czynne uczestniczenie w przygotowaniach na Boże Narodzenie 

 Nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek w połączeniu z ruchem 

 Wykonywanie prac plastycznych i ozdób bożonarodzeniowych różnymi 

technikami 

 Obserwowanie pogody – dobieranie właściwego ubioru do aktualnej 

temperatury 

 Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dzieci w j. angielskim 

 Wzmacnianie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie 

 Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci 

 Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania swojego 

samopoczucia 



 

 

                                http://e-kartki.net.pl/kartki/26/6/d/wesolych-swiat-bozego-narodzenia.jpg 

 

„Choinko piękna jak las” Fasolki 

Stała pod śniegiem panna zielona 
Nikt prócz zająca nie kochał jej 

Nadeszły święta i przyszła do nas 
Pachnący gościu, prosimy wejdź! 

Choinko piękna jak las, 
Choinko zostań wśród nas! 

Choinko piękna jak las, 
Choinko zostań wśród nas! 

Jak długo zechcesz, z nami pozostań, 
niech pachnie tobą domowy kąt. 

Wieszając jabłka na twych gałązkach 
życzymy wszystkim Wesołych Świąt. 

Choinko piękna jak las, 
Choinko zostań wśród nas! 

Choinko piękna jak las, 
Choinko zostań wśród nas! 

http://e-kartki.net.pl/kartki/26/6/d/wesolych-swiat-bozego-narodzenia.jpg


 

 

Hello, reindeer 

Super Simple Song 

Hello, reindeer. 
Hello, snowman. 
Hello, Santa. 
Happy holidays.  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 
Merry Christmas, everyone. 
Let’s sing it once again. 

Hello, reindeer. 
Hello, snowman. 
Hello, Santa. 
Happy holidays. 
Happy holidays.  

                                                     http://dzidziusiowo.pl/images/stories/dzidzius/wierszyki/swieta1.jpg 
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