
 
 

 

                                

Czego nauczymy się w Grudniu: 

 

 

 

 

 

 Poznamy nową wartość „cierpliwość” 

 Będziemy rozpoznawać i nazywać sytuacje, w 

których trzeba być cierpliwym 

 Ukształtujemy pozytywne cechy charakteru 

 Rozwiniemy umiejętność komunikacji  

 Poznamy zjawiska zwiastujących nadejście zimy 

  Udoskonalimy koordynacje wzrokowo- słuchowo – 

ruchowo  

 Rozwiniemy umiejętność uważnego słuchania  

 Zachęcimy do kulturalnego wypowiadania się- nieprzerywania wypowiedzi koleżankom/ 

kolegom  

 Poznamy wygląd różnych płatków śniegu  

 Nauczymy się jak radzić sobie z szybkim podejmowaniem decyzji 

 Poznamy strukturę utworu muzycznego(piosenki) 

 Rozwiniemy wrażliwość muzyczną  

 Nauczymy się rozpoznawać części piosenki (zwrotka, refren) 

 Rozwiniemy poczucie rytmu i wrażliwości słuchowej  

 Poznamy sposoby ochrony przed zimnem  

 Wzbogacimy  słownictwo związane z częściami odzieży  

 Rozwiniemy słuch fonetyczny  

 Poszerzymy doświadczenie plastyczne 

 Zachęcimy do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze, 

 Poznamy sytuacje, w których wymagana jest cierpliwość 

 Będziemy rozwijać cierpliwość 

 Poznamy ptaki, które pozostają w naszym kraju na zimę 

 Poszerzymy wiedzę na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych, 

 Będziemy kształtować postawy aktywnego poszukiwania wiedzy, 

 Wzmocnimy wiarę we własne możliwości, 

 Poznamy wybrane piosenki z repertuaru dziecięcego, 

 Będziemy rozwijać logiczne myślenie i umiejętności klasyfikowania, 

 Ukształtujemy umiejętności wokalną i poczucie rytmu, 

 Wzmocnimy poczucie własnej wartości, 

 Rozwiniemy umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej, 



 
 

 

 

 Poznamy pojęcie „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,  

 Wzbogacimy wiedzę na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego 

Narodzenia,  

 Wzbogacimy wiedzę przyrodniczą, 

 Rozwiniemy umiejętność rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek,  

 Ukażemy piękno utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia, 

 Rozwiniemy motorykę małą i percepcję ruchów rąk,  

 Poznamy dobroć jako wartość niosące szczęście innym, 

 Poznamy tradycje związane  ze świętami Bożego Narodzenia,  

 Uwrażliwimy na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym, 

 Poznamy różne sytuacje, w których składamy sobie życzenia,  

 

 

 

 

 

 
Dziadzio Mikołaj 

 

Dziadzio Mikołaj lasem wędruje, 

w okna zagląda i nasłuchuje. 

 

Gwiazdką w okna świeci, 

gdzie są grzeczne dzieci? 

Gwiazdką w okna świeci, 

gdzie są grzeczne dzieci? 

 

O każdym grzecznym dziecku pamięta, 

stary dziadunio – Mikołaj Święty. 

 

Co za radość będzie,  

gdy do nas przybędzie! 

Co za radość będzie, 

gdy do nas przybędzie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Tupu, tup, po śniegu 

 

1.Przyszła zima biała, 

śniegu nasypała 

Zamroziła wodę, 

staw pokryła lodem 

 

Ref.Tupu, tup po śniegu 

Dzeń, dzeń, dzeń na sankach 

skrzypu , skrzyp na mrozie 

lepimy bałwanka. /2x 

 

2.Kraczą głośno wrony 

Marzna nam ogony 

mamy pusto w brzuszku 

dajcie nam okruszków. 

 

Ref. Tupu, tup... 

 

3.Ciepłe rękawiczki 

i wełniany szalik, 

białej, mroźnej zimy, 

nie boję się wcale. 

 

Ref. Tupu, tup...  


