
 

 

Zadania realizowane w miesiącu: GRUDZIEŃ 

 

Tematy kompleksowe: 

 

 „Idzie zima ze śniegiem” 

 „Idą święta” 

 „Projekt Przyjaźń” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy:  

„Idzie zima ze śniegiem” 

 

Termin realizacji: 06.12. – 10.12.21r.  

Cele główne: 

 
- rozwijanie mowy 

-zapoznanie z oznakami nowej pory roku 

-rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej 

-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 

-rozwijanie umiejętności liczenia 

-dostrzeganie cykliczności dni tygodnia 

-rozwijanie sprawności fizycznych 

-kształtowanie poczucia rytmu 

-wykonywanie uproszczonych kroków walca 

-rozwijanie sprawności manualnej 

-wykorzystanie w pracy różnych materiałów 

-poznawanie nazw sportów zimowych 

- zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych 

- badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu 

- ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu 

 

 

  

 



Piosenka „Zima” sł.i muz. Jolanta Kucharczyk 

 

I. 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. 

 

Ref.: Pada śnieg… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy:  

„Idą święta” 

 

Termin realizacji: 13.12. – 24.12.21r.  

 

Cele główne: 

 
- rozwijanie mowy 

- zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

- rozwijanie wrażliwości fonemowej 

- utrwalenie poznanych liter 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

- rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli 

- rozwijanie sprawności fizycznych 

- reagowanie na dźwięki o różnych wysokości 

- rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- składanie formy przestrzennej według 

instrukcji 

- zapoznanie z tradycjami świątecznymi 

- przygotowanie prostych wypieków 

- zachęcanie do sprawiania przyjemności 

bliskim osobom 

- utrwalanie swojego adresu zamieszkania 

- rozwijanie słownictwa w języku angielskim 

 



                  „Domowe święta” 

sł.i muz. Krystyna Gowik 

 

I. Lubię, kiedy grudzień 

biega już po świecie, 

bo niedługo święta, 

sami rozumiecie. 

Zbierze się rodzinka tu, 

przy świątecznym stole, 

gwiazdka w górze, my – na dole, 

razem w blasku świec. 

Ref.: Święta z choinkami, święta z 

prezentami, 

pełne ciepłych rąk i serc, co grzeją w 

krąg. 

Święta z życzeniami, święta z kolędami, 

święta zawsze są tam, 

gdzie jest mój dom, 

tam gdzie jest mój dom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 II. Lubię granie dzwonków 

i w światełkach miasto. 

Gdy choinkę stroję,  

z kuchni pachnie ciasto. 

Chodzę na paluszkach 

i Mikołaja szukam. 

W szybę okna lekko stukam, 

by przyjechał dziś. 

Ref.: Święta z choinkami… 

III. Gdy polecą płatki 

ze śnieżnego nieba, 

czuję, że do szczęścia 

tak niewiele trzeba. 

Troszkę przytulenia 

z cudowną mą rodzinką, 

niespodzianki pod choinką – 

oto magia świąt! 

Ref.: Święta z choinkami… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy:  

„Projekt Przyjaźń” 

 

Termin realizacji: 27.12. – 31.12.21r. 

 

Cele główne:  

 - uświadamianie dzieciom ich praw 

-zapoznanie z pojęciem „przyjaźń” 

-integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych 

-odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych 

-uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka 

-rozwijanie mowy 

-rozwijanie sprawności fizycznej 

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji 

-rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów 

rówieśniczych 

-rozumienie znaczenia wszystkich emocji ( przyjemnych/nieprzyjemnych) 

towarzyszących różnym sytuacjom 

-rozwijanie koncentracji uwagi i mowy 

-rozwijanie sprawności manualnej 

-rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą 

komunikatów werbalnych 

-rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji 

twórczej 

 

 

 



 

 


