
ZADANIA NA GRUDZIEŃ - GRUPA VII 

POZIOMKI 

 

„JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT  

Z PRADAWNYCH LAT” 

 

Termin realizacji: 03 - 07 XII 2018 r. 

 

 

http://przedszkole7.glogow.pl/wp-content/uploads/2016/12/gornik.jpg 

 

Poznamy historię lalki i zmiany w jej wyglądzie oraz budowie na 

przestrzeni lat. Przy wykonaniu papierowej laleczki będziemy 

rozwijać wyobraźnię i sprawność manualną.   

Dzięki literaturze i figurkom wzbogacimy wiedzę na temat czasów 

prehistorycznych oraz dinozaurów. 

http://przedszkole7.glogow.pl/wp-content/uploads/2016/12/gornik.jpg


Dowiemy się czym zajmuje się górnik, a także poznamy historię 

węgla. 

Spotkamy się w przedszkolu ze świętym Mikołajem, wykonamy 

dla niego prezent. 

W Ogrodach Willy’ego przywitamy się z liczbą 5, będziemy 

dodawać i odejmować do pięciu.  

W trakcie ćwiczeń gimnastycznych rozwiniemy świadomość 

własnego ciała i przestrzeni. 

 

 

„Dinozaury w przedszkolu”  A. Widzowska 

Kto był mieszkańcem naszej planety 

przed milionami odległych lat? 

Biały pudelek? Ach, nie! Niestety. 

Do dinozaurów należał świat! 

Na Ziemi ludzi wtedy nie było, 

rosły widłaki, skrzypy, paprotki, 

za każdym krzakiem coś się czaiło 

i to nie były przymilne kotki… 

Zębate gady, straszne jaszczury 

ważyły więcej niż stado słoni, 

na łapach miały ostre pazury, 

znosiły jaja wielkości dłoni. 

Choć brachiozaury jadły rośliny 

gęsto rosnące na kontynentach, 

tyranozaury z groźnej rodziny 

w mig pożerały mniejsze zwierzęta. 

Dziś te potwory brykają z nami. 



Jak to możliwe? Skąd się tu wzięły? 

Mamy rytmikę z dinozaurami? 

Choć meteoryt spadł, nie zginęły?! 

Spójrz, sejsmozaury tańczą walczyka, 

a dinuś z jaja wnet się wykluje, 

mały diplodok koziołki fika… 

Co? Uwierzyłeś? Przecież żartuję! 

Wszyscy się dziwnie poprzebierali, 

bo dziś w przedszkolu jest dinobalik! 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Europasaurus_holgeri_detail.png 

 

„Świat sprzed milionów lat” (słowa i muzyka Jan Kucharczyk) 

1. Wiele milionów lat temu 

na naszej planecie żyły 

na lądach, w powietrzu, w wodach 

ogromne dinozaury. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Europasaurus_holgeri_detail.png


  

Ref.: Dawno temu na Ziemi 

mieszkały dinozaury. 

Miały wielkie głowy, ogony, 

straszne zęby, pazury. 

  

2. Rosły olbrzymie rośliny, 

jak teraz najwyższe drzewa. 

Widłaki, paprocie, skrzypy 

sięgały prawie nieba. 

Ref.: Dawno temu… 

  

3. Dzisiaj jest już tak niewiele 

dowodów tamtej epoki: 

odciski odbite w skałach, 

odkryte wielkie kości. 

Ref.: Dawno temu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM" 

 

 

https://www.google.pl/search?q=IDZIE+ZIMA+ZE+%C5%9ANIEGIEM&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiy_sGE

3oTfAhVq_SoKHfxQDDEQsAR6BAgEEAE&biw=1536&bih=735 

 Termin realizacji: 10.12-14.12.2018 

Cele:  

 obserwowanie zimowego krajobrazu, wymienianie 

charakterystycznych cech zimy 

 budowanie poprawnej wypowiedzi na podany temat 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z kolejnością 

zdarzeń 

 poprawne stosowanie przyimków związanych z położeniem 

przedmiotów w przestrzeni: za, na, przed, obok, między 

 sprawne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych 

 dostrzeganie i nazywanie zjawisk atmosferycznych 

charakterystycznych dla zimy 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/V9gdbAgR810/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=V9gdbAgR810&docid=Xbx9YbcjUtvEJM&tbnid=d2-GSoR7sAvEVM:&vet=10ahUKEwiQguSF3oTfAhWIiIsKHQVhAi8QMwhNKBAwEA..i&w=480&h=360&bih=735&biw=1536&q=IDZIE ZIMA ZE %C5%9ANIEGIEM&ved=0ahUKEwiQguSF3oTfAhWIiIsKHQVhAi8QMwhNKBAwEA&iact=mrc&uact=8


 badanie i wymienianie właściwości fizycznych wody, śniegu i 

lodu 

 poruszanie się rytmiczne przy muzyce 

 nazywanie wybranych zimowych dyscyplin olimpijskich  

 wymienianie zasad, których należy przestrzegać podczas 

zabaw zimowych 

 wymienianie konsekwencji nieprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych 

 porównywanie liczebności zbiorów, prawidłowe używanie 

określeń: mniej, więcej, tyle samo 

 

List do zimy  (sł. i muz. K. Gowik) 

1.Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch. 

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch. 

A my tego białego śniegu mamy już dość! 

Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś! 

 

Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby: 

by śnieg niebieski był i miał czekoladowy smak, 

i by go można zjadać jak lody, 

i by tych lodów nigdy nam nie było brak! 

A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty, 

to żeby miał smak cukrowej waty! 

 



2.Przeczytała list zima i odpisała tak: 

Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak 

sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart. 

Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start! 

 

Ref.: Szanowna zimo ... 

 

„W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA” 

Termin realizacji: 17 - 21 XII 2018 r. 

www.mywszkole.blogspot.com 
 

http://www.mywszkole.blogspot.com/


Będziemy z niecierpliwością oczekiwać nadejścia Świąt 

Bożego Narodzenia. Poczujemy ich nastrój śpiewając 

pastorałki i kolędy. Wzbogacimy wiedzę na temat tradycji 

związanych z Wigilią. Wykonamy ozdoby świąteczne, 

poznamy historię przystrajania choinki. Będziemy 

układać życzenia i wysyłać własnoręcznie wykonane 

kartki do najbliższych. Obmyślimy niespodzianki dla 

innych. 

Utrwalimy nazwy dni tygodnia, dostrzeżemy ich rytm i 

stałe następstwo. Będziemy budować wypowiedzi w czasie 

przyszłym, teraźniejszym i przeszłym. Utrwalimy pojęcia 

położenia przedmiotów w przestrzeni. 

 

 

 

„Kolędujemy” (sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak) 

Aniołek maleńki jak wróbelek. 

Przyfrunął do szopy do Betlejem 

Zapalił na niebie wielką gwiazdę 

Aż noc się zrobiła jak dzień jasna ! 

Ref. Kolęda na niebie 

Kolęda na ziemi, kolęda. 

Kolęda na niebie 

Kolęda na ziemi dla Ciebie kolędujemy. 

 

Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek 



Że w szopie na sianie leży dziecię 

Kto widział te cuda nad cudami 

Że Bóg choć maleńki będzie z 

nami 

 

Ref. Kolęda na niebie 

Kolęda na ziemi, kolęda. 

Kolęda na niebie 

Kolęda na ziemi dla Ciebie 

kolędujemy. 

 

Przybiegli pasterze i zwierzęta 

Królowie przynieśli już prezenty 

I Ciebie zaprasza do Betlejem 

Aniołek maleńki jak wróbelek 

 

Kolęda na niebie 

Kolęda na ziemi, kolęda. 

Kolęda na niebie 

Kolęda na ziemi dla Ciebie kolędujemy. 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/coloreadas/szopka-

betlejemska_1387150542_img.gif  

 

 

 

 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/coloreadas/szopka-betlejemska_1387150542_img.gif
https://www.kolorowankimalowanki.pl/coloreadas/szopka-betlejemska_1387150542_img.gif


 

"PREZENTY" 

 

https://kredytok.pl/2017/11/15/prezent-swieta-pomysly-prezent-dla-rodziny/ 

 

Termin realizacji: 24.12-28.12.2018 

Cele:  

 rozbudzanie zainteresowań dawnymi tradycjami 

 budowanie wiedzy na temat właściwości papieru 

 wdrażanie do samodzielnego działania, badania 

rzeczywistości, wnioskowania 

 wskazywanie przedmiotów, które można podarować jako 

prezent 

 wymienianie nazw przedmiotów odpowiednich na prezent dla 

wybranych osób oraz okazji, z jakich wręcza się prezenty 

 rozwijanie motoryki małej 



 wymienianie różnych sposobów pakowania prezentów i 

materiałów, które można wykorzystać do pakowania 

prezentów 

 poznanie różnych sposobów dostarczania prezentów bliskim, 

np. mieszkającym daleko 

 porównywanie liczebności zbiorów, mierzenie za pomocą 

wstążek 

 

 

Niech się spełnią marzenia (sł. D. Zawadzka, muz. S. 

Gąsieniec) 

1.W ciemną noc sylwestrową 

nikt nie kładzie się spać. 

Słychać dźwięki muzyki,  

zegar odmierza czas.. 

 

2.Kiedy północ nadejdzie, 

ognie rozświetlą mrok, 

przywitamy z radością 

Nowy Rok, Nowy Rok. 

 

Ref.: I popłyną życzenia 

noworoczne życzenia. 

Niech się spełnią nam wszystkim 

te najskrytsze marzenia. 

 

3. W ciemną noc sylwestrową 

nikt nie kładzie się spać. 



Tańczą misie i lale,  

nie chcą na półce stać. 

 

4. Kiedy północ nadejdzie, 

ognie rozświetlą mrok, 

przywitamy z radością 

Nowy Rok, Nowy Rok. 

 

Opracowały: D. Jabłońska, B. Chudzik 


