
 

Zamierzenia wychowawczo – 

dydaktyczne 

Grudzień 2021 

Grupa V Sowy 

 

Tematy kompleksowe:  

 

• „Przygotowania do zimy” 

• „Idzie zima ze śniegiem” 

• „Idą święta” 

• „Moja dzielnica – Białołęka” 
 
 

Temat kompleksowy: „Przygotowania do zimy” 

Termin realizacji: 06.12-10.12.2021r. 

Cele: 

•  wie, jakie jest znaczenie zimy w przyrodzie, 
• dostrzega piękno i potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, 

• z uwagą słucha wiersza, analizuje go i wyciąga wnioski 
• poznaje świat poprzez zmysły, 
• poszerza własne doświadczenia plastyczne, 

• myje ręce po skończonej pracy, sprząta swoje stanowisko pracy 

• wie, jak zbudowana jest wiewiórka i jakie pożywienie zbiera. 
• przelicza do 20 zbiory. 

• potrafi określić w którym zbiorze jest więcej a w którym mniej żołędzi. 
• wie, jak wykorzystać znaki mniejszości, większości i równości. Z uwagą 

słuch wiersza, analizuje i wyciąga wnioski. 
• czyta globalnie nazwy ptaków: sikorka, gil, sroka, wrona. 

• orientuje się na kartce Pomaga zwierzętom przetrwać zimę za pomocą 
ziarnkowych sopelków 

• wie, jak należy dbać o zwierzęta zimą 

• wykonuje prace według instrukcji nauczyciela 



• zna ziarna wykorzystane w pracy. 
• wie, czym zajmuje się leśniczy 

• rozpoznaje gatunki drzew iglastych 

• wykonuje doświadczenie z szyszką według instrukcji nauczyciela  
• potrafi odtworzyć samodzielnie układ taneczny 

• potrafi samodzielnie zaśpiewać piosenkę.  
• zna tropy zwierząt 

• potrafi słuchać w skupieniu, 
• zapamiętuje to co jest przedstawione na obrazkach 

 

Piosenka: „Szyszunia dance” 

 

1.Igiełeczki, igiełeczki, igiełeczki, igiełeczki 

Korzeń, korzeń z szyszki rosnę 

Gałąź, gałąź, mam już sosnę. 

Ref. I szyszunia dance i szysunia dane x4 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy : „ Idzie zima ze śniegiem” 

Termin realizacji: 13.12-17.12.2021 r. 

Cele: 

• rozwija mowę 

•   zna oznaki nowej pory roku,  

•   rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,  

• potrafi  dokonywać analizy i syntezy słuchowej,  



• rozpoznaje i nazywa poznane litery Wypowiada się całymi zdaniami 

• wymienia oznaki zimy 

• wie, jak zbudowany jest termometr i co oznacza liczba 0.  

• potrafi liczyć w danym zakresie, 

• dostrzega cykliczność dni tygodnia, 

• rozwija sprawność fizyczną.  

• Kształtuje poczucie rytmu 

• Rozwija mowę 

• Potrafi budować dłuższe wypowiedzi 

• Maluje palcami po kartce według instrukcji nauczyciela 

• Wykorzystuje różne materiały 

• Rozwija sprawność manualną Wie jakie są sporty zimowe. 

• Potrafi podzielić wyrazy na sylaby 

• Rozwija mowę poprzez budowanie dłuższych wypowiedzi na dany Wie, 

jakie stany posiada woda 

• Potrafi wykonać doświadczenie według instrukcji nauczyciela 

• Wypowiada się rzeczowo na temat doświadczenia 

• Zachęcanie do udziału w zabawach badawczych. 

• Wie, jak wykonać kartkę bożonarodzeniową 

• Potrafi wykonać przedmiot według instrukcji. 

• Potrafi wymienić tradycje obchodzone u siebie w domu. 

 

 

Piosenka: „ Zima” 

I. Taka cisza dookoła, 

tak się zmienił park i sad. 

Nocą przyszła do nas zima, 

zasypała śniegiem świat. 

Ref.: Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg. 

Pada śnieg, pada śnieg, biały śnieg. 

II. Patrz, śnieżynki tańczą walca 

i wirują z wiatrem w takt. 

Wznoszą się wysoko w górę. 



Niech ten taniec długo trwa. 

III. Jest tak pięknie, tak jak w bajce, 

jakby ktoś odmienił świat. 

Jakby czarodziejską różdżką 

zmienił wszystko wokół nas. 

Temat kompleksowy: „Idą święta” 

Termin realizacji: 20.12-24.12.2021 r. 

Cele: 

•  Pamięta tekst, którego się uczył. 

• Odśpiewuje poznane kolędy 

• Wie, jaką rolę pełni w przedstawieniu.  

● rozwija mowę, 

● zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, 

● rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,  

● rozwija wrażliwość fonemową 

● utrwala poznane litery.  

●     Rozwija umiejętność klasyfikowania 

● Rozumie sens informacji podanych w formie symboli 

● Zna symbole Bożonarodzeniowe.  

● Uważnie słuch czytanego tekstu 

● Wykonuje pracę przestrzenną według instrukcji nauczyciela 

● Rozwija sprawność manualną  

● Reaguje na dźwięki o różnej wysokości 

● Rozwija swobodę ruchów w przestrzeni 

● Dostrzega zachodzące zmiany w przyrodzie 

● Obserwuje spadający śnieg 

 • Wypowiada się pełnymi zdaniami 

• Potrafi odzwierciedlić obowiązki  

• Zna symbole związane ze Świętami Bożego Narodzenia  

• Potrafi powiedzieć, jak nazywa się wypiek, 



• Ozdabia przyniesione wypieki według własnego pomysłu 

• Rozwija sprawność manualną.  

● Potrafi ułożyć puzzle 

● Układa życzenia 

● Rozwija mowę 

● Wykonuje kartkę 

Bożonarodzeniowa według 

instrukcji nauczyciela. 

 

 

Piosenka: „Domowe ŚWIĘTA” 

 

I. Lubię, kiedy grudzień 

 biega już po świecie,  

 bo niedługo święta, 

 sami rozumiecie. 

 Zbierze się rodzinka tu, 

 przy świątecznym stole, 

 gwiazdka w górze, my – na dole, 

 razem w blasku świec.  

Ref.: Święta z choinkami, święta z prezentami, 

 pełne ciepłych rąk i serc, co grzeją w krąg.  

 Święta z życzeniami, święta z kolędami, 

 święta zawsze są tam, 

 gdzie jest mój dom, 

 tam gdzie jest mój dom. 

II. Lubię granie dzwonków 

 i w światełkach miasto. 



 Gdy choinkę stroję, 

 z kuchni pachnie ciasto. 

 Chodzę na paluszkach 

 i mikołaja szukam. 

 W szybę okna lekko stukam, 

 by przyjechał dziś.  

Ref.: Święta z choinkami… 

III. Gdy polecą płatki 

 ze śnieżnego nieba,  

 czuję, że do szczęścia 

 tak niewiele trzeba. 

 Troszkę przytulenia 

 z cudowną mą rodzinką, 

 niespodzianki pod choinką –  

 oto magia świąt! 

Ref.: Święta z choinkami… 

Temat kompleksowy: „Moja dzielnica – Białołęka” 

Termin realizacji: 27.12-31.12 2021 r. 

Cele:  

• wskazuje Wisłę na mapie, 

• wyciąga wnioski na postawie ilustracji, 

• wypowiada się na określony temat.  

• gromadzi doświadczenia przez wykonywanie prac z zastosowaniem 

różnych technik plastycznych, 

• doskonali sprawność manualną, 

• dba o czystość i porządek w miejscu pracy, 



• ćwiczy kreatywne myślenie, 

• współdziała w grupie.  

• zna legendę o powstaniu rzeki Wisły, 

• aktywnie uczestniczy w inscenizacji legendy. 

• śpiewa piosenkę, 

• ilustruje ruchem tekst piosenki, 

• tańczy do rytmu z rekwizytem. 

• buduje rzekę Wisłę z klocków, 

• współdziała w zespole, 

• mierzy różnymi sposobami pomiaru, 

• porównuje długości.  

• nazywa i rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w okolicach rzeki Wisły, 

• rozwiązuje zagadki słuchowe, 

• przeprowadza doświadczenia, 

• formułuje wnioski, 

• zna pojęcie „powódź” , 

• zna skutki powodzi. 

• zapoznanie dzieci z tradycją witania Nowego Roku, 

• kształtowanie umiejętności liczenia na podstawie przeliczania uderzeń 

dzwonka i określania za ich 

pomocą godziny, 

 

Piosenka: „ Wytrysła Wisła” 

Wytrysła Wisła z gór 

Chciał ją zatrzymać bór 

Szumiały jej drzewa, ptak dla niej śpiewał 

Lecz zastawiła bór. 

Refren: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 



Najpiękniejsza z polskich rzek 

Chce zatrzymać Wisłę wioska 

Wyszła na Wiślany brzeg! 

Lecz dalej Wisła mknie! 

Bo Polskę zwiedzić chce! 

Urosła po drodze, już statki i łodzie 

Na falach huśtać chce. 

Refren: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek! 

Chce zatrzymać Wisłę Kraków, 

Wyszedł na wiślany brzeg! 

Wytrysła Wisła z gór 

Chciał ją zatrzymać bór 

Szumiały jej drzewa, ptak dla niej śpiewał 

Lecz zastawiła bór. 

Refren: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek 

Chce zatrzymać Wisłę wioska 

Wyszła na Wiślany brzeg! 

Lecz dalej Wisła mknie! 

Bo Polskę zwiedzić chce! 

Urosła po drodze, już statki i łodzie 

Na falach huśtać chce. 

Refren: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek! 

Chce zatrzymać Wisłę Kraków, 



Wyszedł na wiślany brzeg! 

Lecz Wisła dalej mknie! 

Znów mija miasta, wsie! 

Jest bardzo ciekawa jak rośnie Warszawa 

Warszawę widzieć chce. 

Refren: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek! 

Chce zatrzymać ją Warszawa 

Wyszła na wiślany brzeg! 

Lecz Wisła dalej mknie! 

Znów mija miasta, wsie! 

I dzieci gromadki zaprasza na statki, 

Do morza płynąć chce. 

Refren: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek! 

Chce zatrzymać Wisłę Toruń 

Wyszedł na wiślany brzeg! 

Lecz Wisła dalej mknie! 

Znów mija miasta, wsie! 

Wesoła, szczęśliwa do Gdańska dopływa 

I morze spotkać chce. 

Refren: Płynie Wisła! Nasza Wisła! 

Najpiękniejsza z polskich rzek! 

Nic jej w drodze nie zatrzyma, 

Bo już widzi morski brzeg! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


