
OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

GRUDZIEŃ 

GRUPA I SMERFY 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń; 

 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania; 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja; 

 rozwijanie umiejętności czytania globalnego; 

 doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli; 

 kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej; 

 wprowadzenie litery K, k; 

 doskonalenie umiejętności grafomotorycznych; 

 doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, 

klasyfikowanie; 

 wprowadzenie liczby 6; 

 kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi 

dźwięk; 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi; 

 kształtowanie poczucia empatii i troski; 

 rozwijanie sprawności manualnych; 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów 

z nimi związanych; 

 poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów; 

 doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-

skutkowych; 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów; 

 wprowadzenie litery R, r; 

 doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce; 

 poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania 

ludzi; 

 doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli; 

 wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość; 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów; 

 kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych; 



 doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych; 

 kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi; 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami; 

 doskonalenie percepcji wzrokowej; 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu; 

 wprowadzenie litery L, l; 

 doskonalenie motoryki małej; 

 doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych; 

 wprowadzenie liczby 7; 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w 

Polsce; 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez 

dzieci Bożego Narodzenia; 

 rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych; 

 doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; 

 rozwijanie sprawności fizycznej; 

 zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych; 

 doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi; 

 kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach; 

 doskonalenie lateralizacji; 

 doskonalenie równowagi; 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie; 

 doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

,,Święta” 

 
Za kilka dni, gdy spadnie śnieg 
zapłonie pierwsza gwiazdka. 

Spotkamy się, by spędzić czas, 
w rodzinnych ciepłych gniazdkach. 

Usiądziemy przy stole 
pod choinką  iglastą. 

Wszystkie świeczki zapłoną. 
będzie ciepło i jasno. 

Wszystkie świeczki zapłoną, 
będzie ciepło i jasno 

 
Święta, Święta, czas kolędowania. 
Święta, Święta, narodziny Pana. 

Święta, Święta, czas kolędowania. 
Święta, Święta, narodziny Pana. 

 
Przez jakiś czas, zostanie w nas, 

świąteczny zapach ciasta. 
By tak jak ptak, gdy minie rok, 

W rodzime wrócić gniazda. 
Gdy zaświeci choinka, 

odnowimy wspomnienia. 
Łamiąc kruchy opłatek, 
wypowiemy życzenia. 

Łamiąc kruchy opłatek, 
wypowiemy życzenia. 

 
 

Święta, Święta, czas kolędowania. 
Święta, Święta, narodziny Pana. 

Święta, Święta, czas kolędowania. 
Święta, Święta, narodziny Pana. 

 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

,,Przyjdź do mnie” 
 

I. Przyjdź do mnie śliczny  Jezusiku, 
zamieszkać w moim pokoiku. 

W mym małym łóżku, Cię położę, 
przyjdź do mnie tylko mały Boże. 

 
II. A jeszcze lepiej Święty Boże. 
W serduszku moim Cię ułożę. 

Będziesz wygodne, miał mieszkanie, 
Przyjdź tylko do mnie mały Panie. 

 
 

 

 

 

 



 
 

Miesięczna tematyka zajęć 
 

I. Grudniowe życzenia 
1. Czy tylko Mikołaj spełnia marzenia? 

2. Czy Mikołaj odbiera listy? 
3. Mikołaj pakuje sanie. 

4. W oczekiwaniu na Mikołaja. 
5. O czym marzy Mikołaj? 

 
II. Kim będę, gdy dorosnę? 

1. Każdy z nas swój zawód ma. 
2. Dziwne zawody. 

3. Nowoczesne zawody. 
4. Zbudujemy coś razem! 

5. Kim mogę być? 
 

III.  Święta za pasem 
1. Świąteczne przygotowania. 

2. Świąteczne zakupy. 
3. Świąteczne smakołyki. 
4. Świąteczne drzewko. 
5. Świąteczne ozdoby. 

 
IV. Świąteczne tradycje 

1. Wigilia. 
2. Pasterka. 

3. Boże Narodzenie. 
4. Rodzinne spotkania. 
5. Tradycje na świecie. 

 
 

 

 


