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Idzie zima ze śniegiem  

05.12 – 09.12.2022r.  

 
https://nczas.com/2018/10/06/czy-czeka-nas-zima-stulecia-synoptycy-prognozuja-najgorsze-zalamanie-pogody-od-lat/ 

Cele: 

 

 Porozmawiamy o zwiastunach zimy na podstawie reprodukcji obrazów 

przedstawiających zimę 

 Będziemy rozwijać zdolności muzyczne z wykorzystanie elementów 

metody Batii Strauss 

 Będziemy bawić się w „Ogrodach liczbowych Willy’ego” 

 Będziemy kształtować umiejętność klasyfikowania 

 Wykonamy pracę plastyczną pod tytułem „W zimowej scenerii” 

 Będziemy rozwijać sprawności ruchowe naśladując zabawy na śniegu 



 Będziemy grać na instrumentach i uczyć się piosenki „List do zimy” 

 Będziemy kształtować umiejętność kodowania i programowania 

 Utrwalimy znajomość poznanych piosenek i choreografii do świątecznego 

występu  

List do zimy (sł. i muz. K. Gowik) 

  
https://www.o2.pl/informacje/pierwszy-snieg-szybciej-niz-myslisz-pogoda-dlugoterminowa-na-zime-2020-2021-6551726082669440a

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 czekolady 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… 

3. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma, 
w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da! 



I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg, 
śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć… 

Idą Święta 

12.12- 16.12.2022r. 
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Cele: 

 Będziemy ćwiczyć słuch fonemowy i dzielić na sylaby wyrazy 

 Przypomnimy tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, 

wyjaśnimy ich znaczenie oraz symbolikę  

 Dowiemy się dlaczego składamy sobie życzenia i jak powinniśmy to robić 

 Poznamy literę R, r wyróżnimy ją w nagłosie i wygłosie  

 Poćwiczymy orientację przestrzenną w schemacie własnego ciała i 

obiektów wokół  

 Dowiemy się, jakie dawniej panowały zwyczaje 

 Utrwalimy wiedzę na temat wigilijnych zwyczajów i potraw 

https://grandtatry.pl/media/k2/items/cache/94d43e327d9303539cb1e2aac7032668_XL.jpg


 Poszerzymy kompetencje językowe ćwicząc schematy i podpisy globalne  

 Postaramy się stworzyć przedszkolną magie świąt    

 
Maria Terlikowska – „Zaczarowane drzewko” 

Choinka proszę pana 

jest chyba zaczarowana, 

bo zaraz wszystko odmienia: 

było szaro, a ona wchodzi do domu – 

zielona i spełnia marzenia. 

Choinka – niby królewna 

taka zielona i srebrna, 

taka czerwona i złota. 

A pod nią – nasze marzenia: 

Lalka dla Mani i miś dla Henia, 

nawet piłeczka dla kota. 

Dobrze się bawić przy świeczkach, 

tu miś, tu kot, tu laleczka. 

I spać nam nikt jeszcze nie każe. 

Choinka, proszę pana 

choinka zaczarowana – 

drzewko spełnionych życzeń. 
 

 

https://podroze.se.pl/swiat/swiateczne-tradycje-jak-obchodzi-sie-swieta-w-roznych-czesciach-swiata/6191/ 



 

Projekt Badaczy- Prezenty 

19-23.12.2022r.  

 
http://www.dworeknadstawem.pl/swieta-bozego-narodzenia/ 

 

Cele: 

 Poznamy tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia 

w Polsce i na świecie 

 Będziemy rozwijać umiejętność segregowania i przeliczania w zakresie 10 

 Będziemy ćwiczyć motorykę małą i precyzję podczas pakowania 

prezentów 

 Dowiemy się jak wyglądały ozdoby choinkowe dawniej i wykonamy 

swoją własną bombkę 

 Będziemy kodować drogę ozobota po piktogramie prezentu  



 Będziemy uczyć się tekstu piosenki , metodą ze słuchu „O Dobrym 

Świętym Mikołaju”, dzięki której poznamy znaczenia słowa ‘prezent’ 

dowiemy się, że prezenty nie muszą być materialne… 

 Będziemy śpiewać kolędy i poznamy różnice między pastorałką i kolędą 

 Wykonamy pracę plastyczną pod tytułem: „Kula życzeń” 

 

Danuta Gellnerowa Wieczór Mikołajowy  

 

Biały śnieżek, biały – grudniowy. 

Piękny wieczór, piękny wieczór – Mikołajowy. 

Paczki, paczuszki, woreczki, 

papier, sreberka, wstążeczki. 

Z paczek lalki i misie wystawiają nosy, 

śmieją się do dzieci, śmieją się do dzieci... 

O, słychać ich głosy! 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały: Paulina Białobrzeska i Małgorzata Kasperska  
 

 

 

 
 


