
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

GRUDZIEŃ

Temat kompleksowy : 01.12-03.12 Czy smoki to dinozaury?
rozwijanie mowy

rozwijanie słuchania ze rozumieniem
ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi

rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
poznanie legendy o Bazyliszku

doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie
doskonalenie umiejętności szacowania: "więcej","mniej","tyle samo"

zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych
kształtowanie poczucia rytmu

rozwijanie rozumienia ze słuchu
poznanie zawodu Górnika 

 
Temat kompleksowy:06.12-10.12 Mali konstruktorzy

rozwijanie mowy
ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi

rozwijanie kreatywności twórczej 
doskonalenie umiejętności opowiadania o swojej pracy plastycznej 

poznanie figur - koło, kwadrat, trójkąt
rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na kształt
rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na kolor

rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie sprawności manualnych
ćwiczenie posługiwania się klejem 

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał

zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych
kształtowanie umiejętności przewidywania pewnych zachowań

nabywanie umiejętności układania historyjek obrazkowy w logiczny ciąg
rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w otoczeniu 

 
 
 
 

 

GRUPA RYBKI



Temat kompleksowy: 13.12-17.12 To już zima 
rozwijanie mowy

rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania, do wysłuchanego tekstu
poznawanie rytmów

ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi
rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej

rozwijanie sprawności fizycznej
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych

utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych 
wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał

zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych
utrwalanie nazw zjawisk charakterystycznych dla pory roku zima 
rozwijanie umiejętności powtarzania słów dzwiękonaśladowczych 

 
 

Temat kompleksowy : 20.12-24.12 Święta tuż, tuż 
rozwijanie mowy

poznawanie rytmów
ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi

rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
rozwijanie sprawności fizycznej

rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych

rozwijanie umiejętności tworzenia prostych ozdób świątecznych 
ćwiczenie sprawności lepienia i wylepiania z plasteliny 

kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy
zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych
kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem 

zachęcanie do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek 
kształtowanie nawyku sprzątania po skończonej pracy plastycznej 

 
 



Temat kompleksowy: 27.12-31.12 Święta i Sylwester na Białołęce 
rozwijanie mowy

rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania, do wysłuchanego tekstu
poznawanie rytmów

poszerzanie wiedzy na temat rzeki Wisła 
poznanie legendy o powstaniu rzeki Wisła 

ćwiczenie sprawności w zakresie samoobsługi
rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej

rozwijanie sprawności fizycznej
rozwijanie umiejętności wokalnych
rozwijanie sprawności manualnych

rozwijanie sprawności budowania z klocków 
poznanie różnych metod pomiaru długości 

poznanie pojęcia "powódź"
wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał

zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych
zapoznanie z tradycją witania Nowego Roku 

kształtowanie umiejętności liczenia na podstawie przeliczania uderzeń dzwonka
 
 
 
 
 



"Zima, zima, zima, pada, pada śnieg"
 

I Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami

Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

 
II Jaka pyszna sanna – parska raźno koń

Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

 
III Zasypane pola – w śniegu cały świat 

Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

 
 
 
 



"Tupu, tup po śniegu"
 

I 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
 

II  Kraczą głośno wrony
Marzna nam ogony

mamy pusto w brzuszku
dajcie nam okruszków.

Ref. Tupu, tup…
 

III  Ciepłe rękawiczki
i wełniany szalik,

białej, mroźnej zimy,
nie boję się wcale.
Ref. Tupu, tup…

 
 
 
 


