
W GRUDNIU W NASZEJ GRUPIE: 
 

Temat: Co robimy w wolnym czasie?  04-08. 12. 2017 

 

Temat: To już zima 11-15. 12. 2017 

 

Temat: Święta tuż-tuż 18-22.12. 2017 

 

Temat: Nowy Rok tuż, tuż 27-29.12. 2017 
 
 

CELE: 

- będziemy rozmawiać o Mikołaju i Świętach Bożego Narodzenia,  

- opowiemy sobie o naszych wymarzonych prezentach, 

- spotkamy się z Mikołajem, 

- wystawimy przedstawienie jasełkowe dla rodziców, 

-będziemy przeliczać obiekty oraz rachować: dodawać i odejmować, 

- poznamy literki: l, y, r, 

- poznamy zasady obiegu pieniędzy i zorganizujemy „świąteczne zakupy” 

- poćwiczymy sylabizowanie i głoskowanie, wysłuchiwanie głosek  

w nagłosie i wygłosie, 

- nauczymy się nowych piosenek, 

- będziemy malowali białą pastą do zębów,  

- stworzymy głowę Mikołaja z płyty CD, 

- zaprojektujemy świąteczne kartki, 

- będziemy obserwować zjawiska atmosferyczne, charakterystyczne dla 

zimy, 

- pojedziemy do Białołęckiego Ośrodka Kultury, aby obejrzeć 

przedstawienie „Pipi i Mikołaj” 

 

 

 

 

 
 

 



 

Temat: Co robimy w wolnym czasie?  04-08. 12. 2017 
 

 

D. Gellner Prezent dla Mikołaja 

A ja się bardzo, bardzo postaram 

i zrobię prezent dla Mikołaja. 

Zrobię mu szalik piękny i nowy, 

żeby go nosił w noce zimowe, 

i żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, 

gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć. 

Niech się ucieszy Mikołaj Święty – 

tak rzadko ktoś mu daje prezenty 

 

 
http://pssgravesend.org.uk/spotkanie-z-mikolajem-w-polskiej-sobotniej-szkole-w-gravesed/ 

 

Czy Mikołaj przyjdzie do nas? (sł. i 

muz. K. Gowik) 
Przyjechał Mikołaj do naszego miasta,  

szuka grzecznych dzieci, niespodzianki dla 

nich ma!  

Lubi pić herbatkę przy kawałku ciasta.  

Więc go zaprosimy! Może nam coś da?…  

 

Ref.: I choć głośno dziś krzyczała cała 

grupa, że niedobra była zupa!  

Chociaż chłopcy przeszkadzali i pani nie 

słuchali, przybądź do nas, Mikołaju, 

poprawimy się!  

Choć dziewczynki dziś zamknęły się w 

łazience i miśkowi myły ręce, 

chłopcy głośno rozmawiali i pani nie 

słuchali, przybądź do nas, Mikołaju, 

poprawimy się!  

 

II. Cztery renifery ciągną białe sanie,  

a na saniach worek taki wielki, że ho, ho!  

Mikołaja zaraz prośmy na śniadanie,  

wszyscy razem głośno zawołajmy go!  

 

Ref.: I choć głośno…  

 

III. Czekaliśmy wszyscy na te odwiedzinki.  

Czekaliśmy długo na prezentów miły czas.  

Przyjedź, Mikołaju, do naszej rodzinki!  

Zanim znów odjedziesz w ciemny, mroźny 

las. 

 

 



Temat: To już zima 11-15. 12. 2017 

 

 
D. Gellner Pada śnieg 

Pada śnieżek, pada śnieżek. 

Już ze śniegu mam kołnierzyk, 

białe uszy i policzki, 

i śniegowe rękawiczki. 

A jak padać nie przestanie – 

wiecie, co się ze mną stanie? 

Będzie kino nie z tej ziemi – 

nos w marchewkę mi się zmieni. 
 

 
 

Zima (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

Taka cisza dookoła,  

tak się zmienił park i sad.  

Nocą przyszła do nas zima,  

zasypała śniegiem świat.  

 

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada 

biały śnieg.  

Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg.  

 

II. Patrz, śnieżynki tańczą walca  

i wirują z wiatrem w takt.  

Wznoszą się wysoko w górę,  

niech ten taniec długo trwa.  

 

Ref.: Pada śnieg…  

 

III. Jest tak pięknie, tak jak w bajce,  

jakby ktoś odmienił świat.  

Jakby czarodziejską różdżką  

zmienił wszystko wokół nas. 



Temat: Święta tuż-tuż 18-22.12. 2017 

 
 

Świąteczne życzenia (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

I. Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na wieczornym niebie,  

gdy popłynie w świat kolęda,  

przy choince zbiera się rodzina,  

to już są święta. 

 

Ref.: Gwiazdka z nieba śle promyki złote                                                          

i spełnia nam marzenia.  

Z ust do ust i z serc do serc  

płyną dobre życzenia.  

 

II. Na wigilijnym stole jasno płonie świeca  

i dwanaście potraw czeka.  

Znajdzie się dziś miejsce dla każdego,  

to już są święta.  

 

Ref.: Gwiazdka z nieba...  

III. I dziś życzymy sobie tego, co najlepsze,  

dużo zdrowia, dużo szczęścia.  

I prezentów pod choinką wiele,  

to już są święta.  

 

 

                    

 
https://pl.123rf.com/zdjecia-seryjne/choinka.html?sti=odxxfqzkzh7ch6y91y|



Temat: Nowy Rok tuż, tuż 27-29.12. 2017 

 
Sanna (sł. Barbara Stefania Kossuth, muz. Adam Markiewicz) 

I. Zima, zima, zima 

pada, pada śnieg. 

Jadę, jadę w świat sankami, 

sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. 

 

II.  Jaka pyszna sanna, 

parska raźno koń. 

Śnieg rozbija kopytami, 

sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, ... 

 

III. Zasypane pola, 

w śniegu cały świat. 

Biała droga hen, przed nami, 

sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, .. 

 

 
 

 

POWODZENIA W NOWYM,  

2018 ROKU  
Opracowała K. Konik 


