
OGÓLNE CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

GRUDZIEŃ 

GRUPA II ,,MISIE” 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGÓLNY ROZKŁAD MATERIAŁU 

GRUDZIEŃ 

GRUPA II ,,MISIE” 

 

Temat tygodnia i dnia Temat tygodnia i dnia 

GRUDNIOWE ŻYCZENIA KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ? 

1. Czy tylko Mikołaj spełnia 

marzenia? 

1. Każdy z nas swój zawód ma 

2. Czy Mikołaj odbiera listy? 2. Dawne zawody 

3. Mikołaj pakuje sanie 3. Nowoczesne zawody 

4. W oczekiwaniu na Mikołaja 4. Zbudujmy coś razem! 

5. O czym marzy Mikołaj? 5. Kim mogę być? 

ŚWIĘTA ZA PASEM ŚWIĄTECZNE TRADYCJE 

1. Świąteczne przygotowania 1. Wigilia 

2. Świąteczne zakupy 2. Pasterka 

3. Świąteczne smakołyki 3. Boże Narodzenie 

4. Świąteczne drzewko 4. Rodzinne spotkania 

5. Świąteczne ozdoby 5. Tradycje na świecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/messages/t/100010540295539


PIOSENKA 

Święty Mikołaju 

 sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju,  

dzieci już czekają, gdzieś ty, gdzie?  

A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj  

przez komin zawołał: „Śpieszę się” 

 

Ref.: „Worek prezentów wielki mam, 

 dobrze marzenia wasze znam.  

Wiem, że czekacie cały rok,  

więc wydłużałem krok.”  

 

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju,  

dzieci cię kochają, czy ty wiesz?  

A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj   

do dzieci zawołał: „Ja was też!” 

 

Ref.: „Worek prezentów wielki mam, 

 dobrze marzenia wasze znam.  

Wiem, że czekacie cały rok,  

więc wydłużałem krok.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIERSZ 

Świąteczne porządki 

 Witold Szwajkowski  

 

Idą święta – więc sprzątanie!  

Dzieci już się biorą za nie.  

Choć pogoda jest okropna,  

Julek żwawo myje okna.  

Zosia z mebli ściera kurze,  

Tadek woła – Ja odkurzę!  

Czy zostało coś dla Anki?  

Owszem, może prać firanki. 

A, Bożenka jeszcze tu jest,  

co pracami ich kieruje –  

mówi im, co mają robić,  

ale sama nic nie robi.  

Inni na nią nie zważają,  

bardzo chętnie dom sprzątają,  

żeby w święta uroczyste  

wszystko w domu było czyste 

 

 


