
 

GRUDZIEŃ W GRUPIE V „ POZIOMKI” 

 

 

 

 

Poziomki Poziomka Natura - Darmowe zdjęcie na Pixabay 

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

1. Jak wygląda świat przed milionami lat 

2. Idzie zima ze śniegiem 

3. Idą święta 

4. Każdy może zostać Świętym Mikołajem 

 

 

https://pixabay.com/pl/photos/poziomki-poziomka-natura-las-5364001/


 Śnieg Zima Zimno - Darmowe zdjęcie na Pixabay 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy :Jak wygląda świat przed milionami lat. 

 Zadania: 

 Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim 

 Wzbogacenie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie  

 Kształtowanie poczucie rytmu  

 Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej  

 Rozwijanie umiejętności matematycznych  

 Rozwijanie sprawności ruchowej  

 

 

Dinozaur ( według B. Formy) 

Dinozaur stawia ciężkie kroki 

i groźnie rozgląda się na boki. 

Idzie przez wysoki góry, 

które sięgają hen, aż pod chmury. 

Odpoczywa , kiedy jest zmęczony, 

chrapie , kiedy jest najedzony,  

płynie rwącą rzeką. 

śpi na piaszczystej plaży. 

Czasami, oparty o pień drzewa,  

długo o czymś marzy. 

https://pixabay.com/pl/photos/%c5%9bnieg-zima-zimno-natura-krajobraz-4969647/


Nie boi się silnych wiatrów,  

nie boi się burzy ,  

ma dużo siły  i jest bardzo duży. 

Temat kompleksowy: Idzie zima ze śniegiem  

Zadania: 

 Dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy  

 Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego  

 Rozwijanie umiejętności wokalnych  

 Rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki 

 Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego  

 

„ Grudniowy Dzień „ Miś i Margolcia 

 

Już zima nadchodzi a z zimą święta 

Śnieg biały sypie i płynie kolęda 

 

Dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń 

Gwiazdeczki, dzwoneczki w grudniowy dzień 

 

Dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń 

W zimowy, grudniowy dzień. 

 

Już kwiaty na szybach wyrosły rankiem, 

Taką nam zrobił mróz niespodziankę 

 

Dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń 

Gwiazdeczki, dzwoneczki w grudniowy dzień 

 

Dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń 

W zimowy, grudniowy dzień. 

 

Pachnące pierniki pieką się w piecu, 

Niesie Mikołaj prezenty dzieciom. 

 

Dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń 

Gwiazdeczki, dzwoneczki w grudniowy dzień 

 

Dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń 

W zimowy, grudniowy dzień. 

 

Kolędy i czary, cuda i baśnie 

Na niebie pierwsza gwiazda zabłyśnie 

 

Dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń 

Gwiazdeczki, dzwoneczki w grudniowy dzień 

 

Dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń, dzeń 



W zimowy, grudniowy dzień. 

W zimowy grudniowy dzień. 

 

 Drzewa Las Kabina - Darmowy obraz na Pixabay 

 

Temat kompleksowy : Idą święta 

Zadania: 

 Wzbogacenie słownictwa 

 Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia 

 Utrwalenie gry na poznanych instrumentach  

 Kształtowanie poczucia rytmu 

 Rozwijanie sprawności rachunkowych  

 Rozwijanie sprawności ruchowej  

 

„Idą święta” Agnieszka Wiechnik 

Znowu zima idą święta zasypany cały świat 

Niechaj każdy zapamięta że miłości to jest czas 

Już Mikołaj do nas jedzie i na niebie widać blask 

Pierwszą gwiazdkę ma dla ciebie 

A tą gwiazdką jestem ja 

Zasypane miasta cały świat otulony śniegiem po sam dach 

Przystrojone domy świateł blask wokół nas 

Ktoś na ciebie czeka zebys wpadł do samego serca 

Radość dał 

Jeszcze o tym nie wiesz ale czekam właśnie 

Znowu zima idą święta zabiegany każdy z nas 

Każdy myśli o prezentach co by komu można dać 

A ja tylko pragnę ciebie żebyś blisko przy mnie był 

Możesz spełnić to życzenie mikołajem jesteś ty 

Zasypane miasta cały świat otulony śniegiem po sam dach 

Przystrojone domy świateł blask wokół nas 

Ktoś na ciebie czeka zebys wpadł do samego serca 

https://pixabay.com/pl/illustrations/drzewa-las-kabina-dom-%c5%9bnieg-4741364/


Radość dał 

Jeszcze o tym nie wiesz ale czekam właśnie 

 

 Boże Narodzenie Śnieg Choinka - Darmowe zdjęcie na Pixabay 

 

 

Temat kompleksowy: Każdy może zostać Świętym Mikołajem  

Zadania: 

 Kształtowanie kompetencji językowych  

 Rozwijanie umiejętności społecznych  

 Doskonalenie umiejętności społecznych  

 Uwrażliwienie na potrzeby zwierząt 

 Doskonalenie zdolności matematycznych  

 Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach ruchowych. 

 uczestniczenie w zabawach muzyczno-rytmicznych  ze śpiewem  

 wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich. 

„ A Mikołaj Pędzi” ( autor nieznany ) 

 

Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta 

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach 

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami 

Święty Mikołaju bądź już wreszcie tutaj z nami 

 

A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna 

Od domu do domu ciężką pracę ma 

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód 

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł 

 

Święty Mikołaju my ci pomożemy 

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy 

Potem pod choinką siądziesz razem z nami 

Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami 

 

https://pixabay.com/pl/photos/bo%c5%bce-narodzenie-%c5%9bnieg-choinka-zima-2745095/


A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna 

Od domu do domu ciężką pracę ma 

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód 

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł  

 

Święty Mikołaj Mikołaja Klauzule - Darmowe zdjęcie na Pixabay 

                                                                                                                Opracowała M .Klata 

 

https://pixabay.com/pl/photos/%c5%9bwi%c4%99ty-miko%c5%82aj-miko%c5%82aja-1031820/

