
 

Zadania realizowane w miesiącu: GRUDZIEŃ 

 

Tematy kompleksowe: 

 „Idzie zima ze śniegiem” 

 „Jak wyglądał świat przed milionami lat” 

 „Idą święta” 

 Projekt „Książka” 

 

 

 

 

 

 

GRUPA IV 



 

Temat kompleksowy:  „Idzie zima ze śniegiem” 

Termin realizacji: 05.12.2022r. – 09.12.2022r. 

 

Cele główne: 

- wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu 

- rozwijanie mowy 

- poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

- rozwijanie słuchu fonematycznego 

- zapoznanie z tradycją mikołajek 

- rozwijanie spostrzegawczości 

- rozwijanie sprawności manualnych 

- poszerzanie doświadczeń związanych ze sztuką 

- rozwijanie myślenia 

- poznawanie elementów pogody charakterystycznej dla zimy 

- poszerzanie słownictwa w języku angielskim 

 

 

 

 



  



Piosenka „Zima” sł. i muz. B. Forma 

 

Lecą kule śniegowe, 

Julka mknie na sankach, 

lepią dzieci ze śniegu 

pięknego bałwanka. 

 

Zatańczmy bałwanku, 

baw się razem z nami, 

teraz biegać będziemy 

pomiędzy drzewami. 

 

Wyszedł z lasu zajączek 

i sarenka mała, 

bo bałwanka ze śniegu 

jeszcze nie widziała. 

  



Temat kompleksowy: 

„Jak wyglądał świat przed milionami lat” 

Termin realizacji: 12.12.2022r. – 16.12.2022r. 

 

Cele główne: 

- wzbogacenie wiedzy o dinozaurach 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

- kształtowanie poczucia rytmu 

- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na utworze muzycznym 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- zapoznanie z życiem dinozaurów 

- liczenie w zakresie 3 w aspekcie głównym i porządkowym 

- stopniowanie przymiotnika duży 

- poznawanie nowej techniki plastycznej – lepienie z gliny 

- rozwijanie mowy 

- rozwijanie orientacji przestrzennej 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- rozwijanie zdolności językowych 

- poszerzanie słownictwa w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 



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 

pływał niby foka. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

„Idą święta” 

Termin realizacji: 19.12.2022r. – 23.12.2022r. 

 

Cele główne: 

- wzbogacanie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia 

- rozwijanie koncentracji uwagi  

- rozwijanie mowy  

- umuzykalnianie dzieci 

- poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia  

- rozwijanie umiejętności liczenia 

- rozpoznawanie i nazywanie kolorów 

- poznawanie tradycji świątecznych 

- rozwijanie sprawności manualnych  

- rozwijanie pamięci słuchowej  

- rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami  

- poszerzanie słownictwa w języku angielskim 

 

 

 

 

  



   ,,Choinka" 

 

 

1.Pachnąca, zielona, przybyła dziś do nas. 

Witamy cię wszyscy, choinko zielona. 

Ref: Kiedy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci, 

 kolędę zanucą z rodzicami dzieci.(2 x) 

  

2.Na niej bombki, łańcuch, malutkie serduszka, 

pachnące pierniczki i małe jabłuszka. 

  

Ref: Kiedy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci, 

 kolędę zanucą z rodzicami dzieci.(2 x) 

  

3.Nasza choineczka pięknie przystrojona, 

kolorowym blaskiem zamruga dziś do nas. 

  

Ref: Kiedy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci, 

 kolędę zanucą z rodzicami dzieci.(2 x) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

Projekt „Książka” 

Termin realizacji: 27.12.2022r. – 30.12.2022r. 

 

Cele główne: 

- wzbudzanie ciekawości badawczej dziecka 

- rozwijanie wiedzy dotyczącej książek 

- wzbogacanie wiedzy o książkach 

- rozwijanie słownictwa czynnego u dzieci  

- rozwijanie wyobraźni  

- wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczki  

- zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracujących w niej osób 

- kształtowanie słownictwa biernego i słownictwa czynnego związanego z 

czytelnictwem  

- integrowanie grupy poprzez zabawę i działanie w pracy nad wspólną książką 

- budzenie zainteresowania książką poprzez kontakt z nią 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


