
    GRUPA V 

    „Jagódki” 
Grudzień 
 

Tematy kompleksowe: 

 

Idzie zima ze sniegiem 
03 07.12.2018r. 

 

 W oczekiwaniu  

na Święta 
10-21.12.2018r. 

 

 

Mijają dni, miesiące, lata 
24.12. 2018r. – 04.01.2019r. 

  

http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8 

 

 

Opracowała: Izabela Świder 

 

http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8


1. Temat: Idzie zima ze sniegiem 
Termin realizacji:  03 07.12.2018r. 

 
 

 Przypomnimy sobie cechy charakterystyczne 

zimy i śniegu, poobserwujemy zmiany 

zachodzące w przyrodzie oraz różne zjawiska 

pogodowe, wymieniając ich nazwy; 

 Zastanowimy się jakie ubrania nosi się zimą, 

policzymy je i zadbamy o ubieranie się 

odpowiednio do warunków atmosferycznych 

występujących w danej porze roku; 

 Porozmawiamy o wymarzonych 

prezentach i napiszemy listy do Świętego 

Mikołaja; 

 Spotkamy się ze Świętym 

Mikołajem i zrobimy wspólne zdjęcia 

przy choince; 

 Pobawimy się 

wesoło i potańczymy z 

bałwankami i płatkami 

śniegu przy 

wierszykach i 

piosenkach; 

  

https://pl.pinterest.com/pin/372039619192742092/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/450430400207143914/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/571675746435599124/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/328833210266751004/ 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/372039619192742092/
https://pl.pinterest.com/pin/450430400207143914/
https://pl.pinterest.com/pin/571675746435599124/
https://pl.pinterest.com/pin/328833210266751004/


„”Zimowa piosenka” 
 

(muz. i sł. Renata Szczypior) 

 

1. Jak tu miło, jak wesoło 

Płatki śniegu tańczą wkoło 

Ref: Hop sa ! Hop sa ! 

Zatańcz z nami raz i dwa ! – 

2x 

2. Zima sroga, zima biała 

Śniegiem dachy przysypała 

Ref: Hop sa ! Hop sa ! 

Zatańcz z nami raz i dwa ! – 

2x 

3. Dzwonią sanie 

dwoneczkami 

to Mikołaj z prezentami 

Ref: Hop sa ! Hop sa ! 

Zatańcz z nami raz i dwa ! – 

2x 
  

https://pl.pinterest.com/pin/124130533456513286/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/124130533451826387/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/124130533456513286/
https://pl.pinterest.com/pin/124130533451826387/


BIAŁA JAZDA 
Hanna Łochocka 

 

Siadły 

sobie 

raz na 

sanki 

sympatyczne dwa bałwanki 

i tak pędzą z górki w 

lesie, 

aż kurzawa w krąg się 

niesie. 

 

Jeden brzózkę trącił 

głową, 

zgubił czapę papierową, 

drugi gałąź musnął kosem 

marchewkowy skrzywił 

nosek. 

Nic to! Pędzą z dziarska 

miną, 

aż tu 

korzeń 

się 

nawinął... 

Pach! 

Saneczki 

suną 

drogą... 

Kogo 

wiozą? A, 

nikogo! 

 

Stoczyli się w śnieg 

podróżni. 

Któż od śniegu ich 

odróżni?... 

Kto ich znajdzie, ten 

dostanie 

nos z marchewki na 

śniadanie. 
 

  

https://pl.pinterest.com/pin/485474034824273707/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/353391902008006591/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/485474034824273707/
https://pl.pinterest.com/pin/353391902008006591/


2. Temat: W oczekiwaniu 

na Święta  
Termin realizacji:  10-21.12.2018r. 

 

 Będziemy poznawać polskie tradycje i 

zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, 

kultywowane w rodzinach od pokoleń oraz 

zapoznamy się z tradycjami i zwyczajami 

pochodzącymi z różnych stron świata; 

 Wystąpimy w „Jasełkach” 

– prezentując nasze 

umiejętności; 

 Miło spędzimy czas 

razem z Rodzicami i bliskimi na 

świątecznym spotkaniu 

Wigilijnym, utrwalając dobre 

wzorce i tradycje, zacieśniając więzi rodzinne i 

integrując grupę; 

 Aktywnie i twórczo przygotowywać się będziemy 

do nadchodzących Świąt, śpiewając kolędy, 

poznając historie o Bożym Narodzeniu, tworząc 

piękne dekoracje świąteczne i ozdoby choinkowe 

oraz ćwicząc nasze umiejętności kulinarne, a przy 

okazji trochę matematyki licząc prezenty, bombki, płatki śniegu i co nam 

jeszcze do głowy przyjdzie. 

 Znów wybierzemy się w podróż 

po świecie z Wesołym Pędzelkiem 

 Weźmiemy udział w „Spotkaniu 

Wigilijnym”, koncercie: „Kolędować 

nadszedł czas” oraz wesoło i na biało 

powitamy zimę;  

https://pl.pinterest.com/pin/306033737172440975/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/15903404913577986/ 

https://pl.pinterest.com/pin/758997343422668118/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/451908143834281079

/ 

https://pl.pinterest.com/pin/306033737172440975/
https://pl.pinterest.com/pin/15903404913577986/
https://pl.pinterest.com/pin/758997343422668118/
https://pl.pinterest.com/pin/451908143834281079/
https://pl.pinterest.com/pin/451908143834281079/


” 

Santa Claus is Coming to Town 
 
Piosenka świąteczna napisana przez John’a Frederick’a Coots’a i Haven’a 
Gillespie’go. Pierwszy raz zaśpiewana w: "Eddie Cantor's - Radio Show”, w 
listopadzie 1934r. 
 

You better watch out 
You better not cry 
Better not pout 
I'm telling you why 
Santa Claus is coming to 
town 
 

He's making a list 
And checking it twice 

Gonna find out Who's naughty and nice 
Santa Claus is coming to town 
 

He sees you when you're sleeping 
He knows when you're awake 
He knows if you've been bad or 
good 
So be good for goodness sake! 
 

O! You better watch out! 
You better not cry 
Better not pout 
I'm telling you why 
Santa Claus is coming to town 
Santa Claus is coming to town 

https://pl.pinterest.com/pin/710865122409469562/ 

https://pl.pinterest.com/pin/144748575505596460/ 

https://pl.pinterest.com/pin/

368802656984637758/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Frederick_Coots
https://en.wikipedia.org/wiki/Haven_Gillespie
https://en.wikipedia.org/wiki/Haven_Gillespie
https://pl.pinterest.com/pin/710865122409469562/
https://pl.pinterest.com/pin/144748575505596460/
https://pl.pinterest.com/pin/368802656984637758/
https://pl.pinterest.com/pin/368802656984637758/


Hojka 
Kolęda góralska – wyk. „Arka Noego” 

 
Hojka hojka zielyni się 

trowka, zielyni się trowka 

Siedzom sobie pastuszkowie 

jedzom kaszym z gorka /2x 

 

Przyszeł ku nim janioł i tak 

im powiedzioł 

Że się Jezusek narodził coby 

każdy wiedzioł /2x 

 

Łoni się go zlynkli na kolana klynkli 

Wsiecki łyżki i ważyszki wypadły im 

z rynki /2x 

 

Wypadły im z rynki jak się 

dowiedzieli 

I z darami do Betlejym wsiecy 

pobierzeli /2x 

 
 
 
 
 

 

Chojka - młoda sosna 
Trowka - trawa 
Gorek - garnek 
Łoni - oni  
wsieckie - wszelkie 
ważyszki – łyżki  

https://pl.pinterest.com/pin/312155817902120640/ 

https://pl.pinterest.com/pin/270849365070298449/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/416583034259102120/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/312155817902120640/
https://pl.pinterest.com/pin/270849365070298449/
https://pl.pinterest.com/pin/416583034259102120/


3. Temat: Mijają dni, miesiące, lata 
Termin realizacji: 24.12. 2018r. – 04.01.2019r. 

 

 Poznamy różne tradycje i zwyczaje noworoczne 

i karnawałowe z całego świata; 

 Śpiewać będziemy piosenki świąteczne, zimowe, 

i pobawimy się w karnawałowych rytmach; 

 Porozmawiamy o naszych urodzinach, 

organizowaniu przyjęć, zapraszaniu gości, 

właściwym zachowywaniu się przy stole, 

dobrych manierach i obyczajach; 

 

 Rozwijać będziemy 

umiejętności matematyczne 

poprzez dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów 

lub ułożonego tworzywa przyrodniczego oraz próbować 

będziemy kontynuować dostrzeżone rytmy; 

 Zwrócimy uwagę na upływający czas oraz na rytmiczną 

organizację czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, 

dni tygodnia, miesięcy; 

 

 Przy dobrej 

pogodzie, spędzimy 

aktywnie czas na 

dworze.  

https://pl.pinterest.com/pin/402368547952946477/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/289145238570986728/ 

https://pl.pinterest.com/pin/486248091016241892/ 

https://pl.pinterest.com/pin/402368547952946477/
https://pl.pinterest.com/pin/289145238570986728/
https://pl.pinterest.com/pin/486248091016241892/


„Sylwester” 
M. Lewicka 

Dziś sylwester roztańczony, 

wiszą lampki i balony, 

na wesoły bal nad bale, 

najwspanialszy w karnawale. 

Panie w sukniach wieczorowych, 

złotych, srebrnych, kolorowych. 

A tu panów strój jest taki; 

garnitury oraz fraki. 

Sylwestrowa wielka gala, 

wszyscy tańczą dziś na balach. 

  

https://pl.pinterest.com/pin/417005246745769704/ 

https://pl.pinterest.com/pin/238198267763072345/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/505740233148517007/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/417005246745769704/
https://pl.pinterest.com/pin/238198267763072345/
https://pl.pinterest.com/pin/505740233148517007/


„Przyjęcie” 

Dorota Gellner 

Na przyjęcie się 

wybieram, 

wszystkie szafy 

więc otwieram. 
 

Co mam włożyć? 

To czy to? 

Dwie kokardy wziąć, czy 

sto? 
 

Spodnie w kratkę, czy też 

w kropki? 

Zamiast butów może wrotki? 
 

Tak się męczę, tak się staram, 

wkładam cztery bluzki naraz. 
 

Do żurnala ciągle zerkam - 

może lepiej pójść w lakierkach? 
 

Może w bluzce od pidżamy? 

Albo w nowej sukni mamy? 
 

Czy na żółtym 

kapeluszu 

mam posadzić kotka z pluszu? 
 

Wszystko to za długo trwa! 

Zegar bije - raz i dwa! 
 

Już przyjęcie się skończyło 

a mnie wcale tam nie było!  

https://pl.pinterest.com/pin/313281717822923672/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/296885800418234454/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/376754325066615627/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/478155685421801013/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/313281717822923672/
https://pl.pinterest.com/pin/296885800418234454/
https://pl.pinterest.com/pin/376754325066615627/
https://pl.pinterest.com/pin/478155685421801013/


“We wish you a Merry Christmas” 

We wish you a Merry Christmas;  
We wish you a Merry Christmas;  
We wish you a Merry Christmas  
And a Happy New Year.  

 

Good tidings we bring to 
you and your kin; 
Good tidings for 
Christmas and a Happy 
New Year. 
 

Oh, bring us a figgy pudding;  
Oh, bring us a figgy pudding;  
Oh, bring us a figgy pudding;  
And a cup of good cheer! 
 

For we all like a figgy pudding; 
For we all like a figgy pudding; 
For we all like a figgy pudding; 
And a cup of good cheer! 
 

We won't go until we get some 
We won't go until we get some 
We won't go until we get some 
So bring some out here. 
 

Oh, we wish you a Merry Christmas;  
We wish you a Merry Christmas;  
We wish you a Merry Christmas  
And a Happy New Year. 

https://pl.pinterest.com/pin/308637380710647822/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/573223858794168723/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/231161393357810329/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/308637380710647822/
https://pl.pinterest.com/pin/573223858794168723/
https://pl.pinterest.com/pin/231161393357810329/



