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W GRUDNIU „KRASNALE” 

BĘDĄ PRACOWAĆ NAD TEMATAMI 

 

1. Grudniowe życzenia 

2. Kim będę, gdy dorosnę? 

3. Święta za pasem 

4. Świąteczne tradycje. 

 

 

 
 
 

Tematyką codziennych zajęć będzie 

 swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń;  

 wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, 

porządkowym i miarowym; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie 

kierunków na kartce papieru; 

 wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta;  

 rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie 

czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach; 

 utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych 

sprzętów; 

 rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania 

prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych; 
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 rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie 

obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie 

długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.; 

 eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem; 

 wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych;  

 wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia;  

 wprowadzenie litery R, r; 

 wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków; 

 rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w 

nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej; 

 poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych 

regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub; 

 doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i 

regionów na mapie Polski;  

  wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, 

porządkowym i miarowym; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania 

się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej;  

 wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka; 

 określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt 

Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce; 

 umacnianie poczucia przynależności do rodziny;  

 rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez 

stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz; 
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 zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami 

świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kultywowanie tradycji 

śpiewania kolęd;  

 kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w 

przedstawieniu przed publicznością;  

 rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek 

w słowach. 

 

 

 

 

 
 

 

„Była noc” 
Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła. 

Była noc, ciemna noc, Ona szła. 

Dokąd idziesz Panienko? 

Taka czysta jak szkiełko. 

Do Betlejem Panienka szła. (2x) 

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła. 

Była noc, ciemna noc, Ona szła. 

Szła przez ciemność zawieje. 

Niosła ludziom nadzieję, 

Świt nowego, lepszego dnia. (2x) 
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Link do rysunku: 

https://pl.depositphotos.com/88980056/stock-illustration-christmas-holiday-vector-garland.html 

https://pl.depositphotos.com/88980056/stock-illustration-christmas-holiday-vector-garland.html

