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                                                Grudzień 2020 

 
Temat kompleksowy: "Nadchodzi zima" 

                                      30.XI.-04.XII.2020 

 

 

 

 

Planowane działania: 
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania 

wniosków; 

• poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy; 

• poznanie sposobów ochrony przed zimnem; 

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania 

ich nazw; 

• poznanie struktury utworu muzycznego; rozwijanie wrażliwości 

muzycznej, poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej; 

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na 

jedną cechę; 

• poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych; 

• kształtowanie umiejętności spostrzegania i szybkiego podejmowania 

decyzji; 

• zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywanie 

wypowiedzi kolegom/koleżankom. 

 

Wiersz S. Szuchowej, pt.”Zawierucha” 



Uciekała gwiazdeczka śniegowa, 

bo się chciała przed wichurą schować. 

Była wątła, maleńka i cicha, 

a ten wicher ją ciągle popychał. 

 Gdy na chwilę usiadła na daszku, 

 to ją porwał i zaniósł do lasku... 

 -Skończże, wichrze, te szalone figle, 

 daj odpocząć na świerkowej igle! 

Nie porywaj mnie, wichrze, nie miotaj, 

ja chcę sobie troszkę pomigotać... 

Ale wicher gwiazdki nie słucha. 

Hej, gwiazdeczko, tańcz, bo zawierucha.            https://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/platki-sniegu 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Piosenka pt.”Idzie zima zła” 

(sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak) 
Zimno w uszy, zimno w nosy, 

trzeba robić już zapasy... 

Ref.: Dylu, dylu, na badylu, 

         idzie zima zła! (x2) 

Niedźwiedź włożył grube futro, 

myszka norkę ma cieplutką... 

Ref.: Dylu, dylu, na badylu, 

         idzie zima zła! (x2) 

Gawron stroszy czarne piórka, 

w dziupli chowa się wiewiórka... 

 Ref.: Dylu, dylu, na badylu, 

         idzie zima zła! (x2) 

My się zimy nie boimy, 

ciepłą kurtkę założymy... 

Ref.: Dylu, dylu, na badylu, 

         idzie zima zła! (x2)                  http://pl.gde-fon.com/download/rysunek_zima_drzew_nieg/4533/1920x1200                                
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                                               Grudzień 2020 

 
Temat kompleksowy: "Coraz zimniej" 

                                       07-11.XII.2020 

 
  

 

 

Planowane działania: 
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 

• poznanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę; 

• rozwijanie mowy komunikatywnej, wzbogacanie słownika czynnego; 

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; 

• poszerzanie wiedzy dzieci na temat ptaków, ich nawyków 

żywieniowych oraz zasad ich dokarmiania zimą; 

• rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania; 

• poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, 

kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu. 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 



Piosenka, pt.”Głodny wróbel” 

(sł. i muz. B. Forma) 
Przekrzywia główkę, 

wesoło ćwierka. 

Czy macie może 

coś dla wróbelka? 

Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

 la la la la. 

 Kto dla wróbelka 

         ziarenka ma? (x2) 

Wołają dzieci: 

pewnie, że mamy! 

Przez całą zimę 

o ptaki dbamy! 

Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

 la la la la. 

 Kto dla wróbelka 

         ziarenka ma? (x2)                                      https://archiwum.allegro.pl/oferta/wrobelki 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka, pt.”Uśmiech” 

(sł. i muz. M. Z. Tomaszewska) 
Uśmiechnięte dzieci 

ciepło są ubrane. 

Uśmiechnięte dzieci 

policzki rumiane. 

Wszystkie mają barwne 

czapki i kurteczki. 

Idą z rodzicami 

na śnieg, na saneczki.                        https://pl.depositphotos.com/stock-photos/ch%C5%82opiec-sanki-zima.html 
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                                               Grudzień 2020 

 
Temat kompleksowy: "Świąteczne przygotowania" 

                                                 14-18.XII.2020 

 

 

Planowane działania: 
• pokazanie, jak przyjemne może być obdarowywanie innych; 

• wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z 

przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia; 

• rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności wypowiadania się na 

określony temat; 

• wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek; 

• budowanie dobrej atmosfery w grupie poprzez podejmowanie 

wspólnych działań; 

• poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego, rozwijanie 

umiejętności wokalnych i poczucia rytmu; 

• poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń 

wytwarzających światło; 

• rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, wykonanie 

upominków dla rodziców. 

 

 

 



Piosenka, pt.”Dziadzio Mikołaj” 

(sł. i muz. tradycyjne) 
Dziadzio Mikołaj lasem wędruje, 

w okna zagląda i nasłuchuje. 

 Gwiazdką w okna świeci, 

 gdzie są grzeczne dzieci? 

 Gwiazdką w okna świeci, 

 gdzie są grzeczne dzieci? 

O każdym grzecznym dziecku pamięta, 

stary dziadziunio – Mikołaj Święty. 

 Co za radość będzie, 

 gdy do nas przybędzie! 

 Co za radość będzie, 
 gdy do nas przybędzie!                             https://pl.pinterest.com/pin/635640934884474663/ 

 

 

 

 

 

 

Wiersz M. Konopnickiej, pt.”Choinka w lesie” 
- A kto tę choinkę 

Zasiał w ciemnym lesie? 

- Zasiał ci ją ten wiaterek, 

Co nasionka niesie. 

- A kto tę choinkę 

Ogrzał w ciemnym boru? 

- Ogrzało ją to słoneczko 

Z niebieskiego dworu. 

- A kto tę choinkę 

Poił w ciemnym gaju? 

- Jasne ją poiły rosy 

I woda z ruczaju. 

- A kto tę choinkę 

Wyhodował z ziarna? 

- Wychowała ją mateńka, 

Ziemia nasza czarna!                                   http://www.polski-online.pl/dla-rodzicow-15/ 
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                                               Grudzień 2020 

 
Temat kompleksowy: "Wesołych świąt!" 

                                         21-24.XII.2020 

 

 

 

Planowane działania: 
• poznanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń; 

• wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie; 

• doskonalenie liczenia i porównywania zbiorów; 

• wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne, wdrażanie do kulturalnego 

zachowania przy stole; 

• poznanie sposobów mierzenia różnych przedmiotów, nauka 

porównywania i określania długości; 

• zapoznanie ze zwyczajem dodatkowego nakrycia przy stole; 

• poznanie różnych piosenek o tematyce świątecznej, rozwijanie 

umiejętności wokalnych i poczucia rytmu; 

• rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki, wzbogacanie doświadczeń 

plastycznych; 

• czerpanie radości ze wspólnej zabawy. 

 

 

 

Wiersz T. Kubiaka, pt.”Wieczór Wigilijny” 



(fragment) 
Biały obrus lśni na stole, 

pod obrusem siano. 

Płoną świeczki na choince, 

co tu przyszła na noc. 

 Na talerzach kluski z makiem, 

 karp jak księżyc srebrny. 

 Zasiadają wokół stołu 

 dziadek z babcią, krewni. 

Już się z sobą podzielili, 

opłatkiem rodzice, 

już złożyli wszyscy wszystkim 

moc serdecznych życzeń (…)        https://allegro.pl/artykul/najmodniejsze-bozonarodzeniowe-dekoracje-stolu-i-domu-127687 

 

 

 

 

Piosenka, pt.”We wish you a Merry Cristmas” 

(sł. i muz. tradycyjne) 
We wish you a Merry Christmas (x3) 

And a happy New Year! 

We wish you a Merry Christmas (x3) 

And a happy New Year! 

 

Good tidings we bring 

To you and your kin: 

Good tidings for Christmas 

And a happy New Year! 

 
We wish you a Merry Christmas (x3) 

And a happy New Year! 

We wish you a Merry Christmas (x3) 

And a happy New Year!                   https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/prace-plastyczne/1830-ozdoby-swiateczne-               

          z-papieru-bombka-z-paskow 
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Opracowała: Magdalena Olechowska 

Gry Rodzinne 

GRA PODWODNY ŚWIAT 

 

 

Potrzebne materiały: 

 Plansza z 20 polami 

 Kostka do gry z oczkami od 1 do 6  

 Pionki do gry 

Przebieg gry: 

Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Gracze po kolei rzucają kostką  i posuwają 

się do przodu wedle liczb wyrzuconych oczek. Jeśli gracze staną na polu 5, 

8,12,17  powinien wykonać następujące polecenia: 

5 – Posejdon, władca morza, tłumaczy ci jak dotrzeć do skarbu. Tracisz 

jedną kolejkę. 

8 – Otacza cię wielka ławica ryb. Tracisz w niej orientację. Cofasz się o 1 

pole.   

12 – Unosi cię fala morza posuwasz się do przodu o 2 pola. 

17 – Żółw morski oferuje, że przewiezie Cię kawałek na swoim grzbiecie. 

Posuwasz się do przodu o 2 pola. 

Wygrywa ten kto pierwszy dotrze do mety. 

 

Załączniki: 

 Plansza do gry 

 Materiały do przygotowania własnej planszy.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 



 

 

 

Załącznik 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 – wersja do kolorowania 
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