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Zadania realizowane w miesiącu grudniu 

Tematy kompleksowe: 

 "Jak wyglądał świat przed milionami 

lat" 

 " Idzie zima… ze śniegiem 

 "W oczekiwaniu na święta” 

 " Świąteczny czas 

                         

 

http://puzzlefactory.pl/ 



Temat kompleksowy: "Jak wyglądał 

świat przed milionami lat” 

Termin realizacji (03.12.-07.12.2018r.) 

 

Cele: 

 Poznawanie prehistorycznych zwierząt i 

roślin występujących na Ziemi przed 

milionami lat. 

 Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach 

(krótkich) przekazywanych przez 

nauczyciela. 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez 

poznawanie części ciała oraz określanie 

położenia przedmiotów względem siebie. 

 

 



WIERSZ 
Autor: A. Wojtyła 

Dinozaury  

 

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 racja. 

 

         

 

 

                                                      https://www. es.123rf.com/ 



Temat kompleksowy: "Idzie zima…ze 

śniegiem" 
Termin realizacji (10.12.-14.12.2018r.) 

 

Cele: 

 Obserwowanie zmian zachodzących w 

przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola. 

 Uczestniczenie w sytuacjach stwarzających 

możliwość wyboru, przewidywanie skutków 

zachowań, zwrócenie uwagi na konsekwencje 

wynikające z danego wyboru. 

 Poznanie tradycji związanych z Bożym 

Narodzeniem 

 Poznawanie elementów pogody 

charakterystycznych dla zimy 

 

 

 

 



PIOSENKA „Zima zima zima”: 

Autor: B.S. Kossuth 

  

I. 

Zima, zima, zima, 

Pada, pada śnieg. 

Jadę, jadę w świat sankami, 

Sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, dzyń!· 

Dzyń, dzyń, dzyń!· 

Dzyń, dzyń, dzyń! 

II. 

Jaka pyszna sanna, 

Parska raźno koń, 

Śnieg rozbija kopytami. 

Sanki dzwonią dzwoneczkami: 



Dzyń, dzyń, dzyń!· 

Dzyń, dzyń, dzyń!· 

Dzyń, dzyń, dzyń! 

III. 

Zasypane pola, 

Śniegu cały świat. 

Biała droga hen przed nami, 

Sanki dzwonią dzwoneczkami: 

Dzyń, dzyń, dzyń!· 

Dzyń, dzyń, dzyń!· 

Dzyń, dzyń, dzyń! 

                                                       

https://www.superkid.pl/  



Temat kompleksowy  

       " W oczekiwaniu na święta" 

Termin realizacji (17.12-21.12.2018r.) 

 

Cele:  

 Obserwowanie czynności wykonywanych 

przez osoby i naśladowanie tych czynności  

 Uczestniczenie we wspólnych zabawach 

związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

 Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie 

ich ze względu na jakość 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKA „Już blisko kolęda” 

AUTOR: Mis i Margolcia Oraz Agnieszka 

Gdy w pokoju wyrośnie choinka,  

Łańcuszkami, bombkami zaświeci.  

                              Ref.:  

To znaczy, że już Święta,  

Że już blisko kolęda,  

Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.  

Hej kolęda, kolęda.  

 

     Gdy opłatek już leży na stole,  

Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.  

 

To znaczy, że już Święta,  

Że już blisko kolęda,  

Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.  



Hej kolęda, kolęda.  

 

Gdy upieką się słodkie makowce  

I głos dzwonka z daleka zawoła.  

 

To znaczy, że już Święta,  

Że już blisko kolęda,  

I za drzwiami już stoi Mikołaj.  

Hej kolęda, kolęda 

  

 

https://www.colourbox.de/  



Temat kompleksowy: 

             "Świąteczny czas" 

Termin realizacji (24.12.-28.12.2018r.) 

 

Cele: 

 

 Inicjowanie działalności zabawowej 

według własnych pomysłów i na miarę 

własnych możliwości. 

 Rozwiązywanie w charakterystyczny dla 

siebie sposób problemów pojawiających 

się podczas zabawy. 

 Rozwijanie talentów artystycznych 

 

 

 

 



PIOSENKA „Prezent dla Mikołaja” 

           Autor: D. Gellner 

 

         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. 

 

                                         https://pl.depositphotos.com/ 


