
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne 

grupa VII: 

 

 

 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; 

 doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych; 

 kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi; 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami; 

 doskonalenie percepcji wzrokowej; 

 kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych; 

 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; 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy 

 rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych 

 zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną 

 utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych 

 doskonalenie umiejętności muzycznych 

 poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia 

 zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem 

 utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia 

 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci 

 wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem 

 

Rozkład zajęć na miesiąc grudzień 

„MORSKA KRAINA” 

Tydzień 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? 

Tydzień II „ Święta za pasem” 

1. Świąteczne przygotowania 

2. Świąteczne zakupy 

3. Świąteczne smakołyki 

4. Świąteczne drzewko 

5. Świąteczne ozdoby 

Tydzień III „Świąteczne tradycje” 

1. Wigilia 

2. Pasterka 

3. Boże Narodzenie 

4. Rodzinne spotkania 

5. Tradycje na świecie 

Tydzień IV „Witamy Nowy Rok” 

1. Rok 

2. Pory roku 

3. Miesiące 

4. Dni tygodnia 

5. Godziny, minuty, sekundy. 



 

Piosenka na miesiąc grudzień 

List do św. Mikołaja 

1. Do Ciebie list Mikołaju 

Pisze bo wiem, że istniejesz 

lecz nie wiem, czy go przeczytasz, 

a może Ty mnie wyśmiejesz 

chciałabym prosić dla taty 

o siłę by mnie wychował. 

Jakieś magiczne lekarstwo, 

po którym by już nie chorował. 

 

Ref: Święty Mikołaju, Panie prosto z raju 

Za oknem śnieg i wiatru gwizd. 

Sanie jak okręty, wiozą dziś prezenty, 

ja do Ciebie piszę list. 

 

2. A mamie daj inną pracę 

Ona jest wciąż poza domem 

i nie ma czasu w ogóle 

tak bardzo tęskno mi do niej. 

Wiem, że ciężko pracuje 

w dalekiej Anglii się trudzi, 

lecz tego czasu bez mamy 



już nikt mi nigdy nie zwróci. 

 

Ref: Święty Mikołaju, Panie prosto z raju 

Za oknem śnieg i wiatru gwizd. 

Sanie jak okręty, wiozą dziś prezenty, 

ja do Ciebie piszę list. 

3. Dzieciom co są szczęśliwe 

Podaruj to o czym marzą 

Niechaj te białe święta, dobrze im się kojarzą 

a dzieciom co są bezdomne, 

oddaj najlepiej wszystko 

Niech mają chociaż w Wigilię 

prawdziwe domowe ognisko. 

Ref: Święty Mikołaju................ 

 

WIERSZ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

MIKOŁAJ 

Kiedy Święta się zbliżają 

i na niebie gwiazdka świeci, 

można spotkać Mikołaja, 

który się do dzieci spieszy. 

 

Chociaż z niego już Staruszek, 

siły jest w nim co niemiara. 



W jego worku z prezentami, 

znajdzie się miś i gitara. 

 

Pędzi na swych szybkich saniach. 

I tak sobie podśpiewuje. 

Przyszedł czas kolędowania, 

I Mikołaj się raduje. 

 


