
W GRUDNIU  
 „KRASNALE” będą pracować nad tematami: 

 

 

 
 

 GRUDNIOWE ŻYCZENIA 
 KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ? 
 ŚWIĘTA ZA PASEM 
 ŚWIĄTECZNE TRADYCJE  

 

 poznamy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

zimy; 

 wykonamy akompaniament na instrumentach perkusyjnych 

do wybranej piosenki; 

 poprzez uczestnictwo w zabawach badawczych poznamy 

właściwości śniegu; 

 rozwijać będziemy ekspresję plastyczną, wykonamy 

wycinankę przestrzenną; 

 będziemy rysować po śladzie proste wzory; 

 zgodnie współdziałać podczas zabaw, gier, tańców 

integracyjnych;  

 będziemy ćwiczyć narządy artykulacyjne; 

 ilustrować ruchem 

treść piosenki; 

 porozmawiamy o 

tradycjach związanych 

ze Świętami Bożego 



Narodzenia; 

 nauczymy się świątecznych wierszyków i piosenek; 

 wspólnie ubierzemy choinkę; 

 doskonalić będziemy umiejętność koncentracji uwagi 

podczas słuchania opowiadania; 

 poznamy zadania i funkcje urzędu pocztowego; 

 rozwijać będziemy  sprawność manualną; 

 uświadomimy sobie  , jak można pomagać innym; 

 uświadomimy  sobie, że to co jemy ma wpływ na nasze 

samopoczucie i zdrowie; 

 wzbogacimy  słownictwo o wyrazy związane z pracą 

krawcowej i krawca; 

 kształtować umiejętność układania i opowiadania historyjki 

obrazkowej; 

 doskonalić będziemy   umiejętność pracy zespołowej; 

 odnosić się z   szacunkiem  dla pracy ludzi z różnych 

zawodów; 

 rozwijać  procesy spostrzegania poprzez dostrzeganie 

podobieństw i różnic w wyglądzie konkretnych przedmiotów i 

ich odpowiedników na ilustracjach; 

 kształtować umiejętność grupowania obiektów według 

podanej cechy; 

 doskonalić  umiejętności prawidłowego, bezpiecznego 

posługiwania się sztućcami; 

 rozbudzać  zainteresowania książką, literaturą dla dzieci; 

 kształtować sprawność ruchową oraz motorykę całego ciała; 



 wdrażać do umacniania poczucia własnej wartości; 

 doskonalić będziemy  umiejętność formułowania życzeń 

świątecznych; 

 kształtować  umiejętność radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych; 

 

 
 

GDY W POKOJU WYROŚNIE CHOINKA... 
 

Gdy w pokoju wyrośnie choinka,  

Łańcuszkami, bombkami zaświeci.  

Ref.:  

To znaczy, że już Święta, że już blisko kolęda,  

że Mikołaj przyjedzie do dzieci. Hej kolęda, kolęda.  

 

Gdy opłatek już leży na stole,  

Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.  

Ref.:  

To znaczy, że już Święta, że już blisko kolęda,  

że Mikołaj przyjedzie do Ciebie. Hej kolęda, kolęda.  

 

Gdy upieką się słodkie makowce  

I głos dzwonka z daleka zawoła.  

Ref….. 

 
 

 
 

 

 
 


