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I  Pomagamy sobie nawzajem  
CELE ZAJĘĆ:       

• Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek. 

• Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie 

przeliczania, klasyfikowania obiektów,  układania rytmów 

• Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości. 

• Zapoznanie ze znakiem graficznym liczby cztery – cyfry 4 

• Zapoznanie z obrazem graficznym głoski K, k. 

• Rozwijanie sprawności grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez 

ćwiczenia  motoryki małej, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter. 

• Zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze związane z aktualną porą roku. 

• Kształtowanie poczucia radości z obdarowywania innych własnoręcznie przygotowanym 

prezentem 
 

 

 

 

II . Świąteczne przygotowania  

   CELE ZAJĘĆ:       

• Kształtowanie uczucia życzliwości i chęci 

pomagania innym. 

• Rozwijanie umiejętności językowych, 

budowanie wypowiedzi poprawnej pod 

względem stylistycznym. 

• Wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia 

życzliwość i dobro. 

• Budzenie świątecznego nastroju w grupie, rozwijanie poczucia współgospodarza 

sali, odpowiedzialności za świąteczny wystrój. 

• Wzbogacanie słownictwa dzieci o słowa lampiony, girlandy, rozwijanie pamięci 

dowolnej, umiejętności wyrazistego deklamowania wiersza. 

• Rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci oraz twórczej inwencji muzycznej i 

plastycznej 

• Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych – kolędowanie. 

 



III.  Wesołych Świąt!  

 CELE ZAJĘĆ:   

•  Kształtowanie uczucia życzliwości dla   

      innych. 

• Wzmacnianie relacji rodzinnych,    

wytwarzanie    świątecznego nastroju. 

• Kształtowanie pewności siebie, 

nabywanie umiejętności wcielania się w 

określoną rolę. 

• Poszerzenie słownictwa związanego z teatrem 

      o pojęcia: reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf.  

• Czytanie globalne wyrazów: teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba. 

• Rozwijanie umiejętności pracy w zespole (współpraca i współdecydowanie),  

    posługiwania się różnorodnym materiałem plastycznym; utrwalenie piosenek o    

tematyce  świątecznej.  

• Rozwijanie poczucia rytmu, stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na 

instrumentach. 

• Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia.  

 

 

 

 

                                                                     IV . Świąteczne tradycje  

 

  CELE     ZAJĘĆ : 

• Poszerzanie wiedzy dzieci na temat  

tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia 

w Polsce. 

• Doskonalenie umiejętności 

wypowiadania się na temat sposobów 

obchodzenia przez dzieci Bożego 

Narodzenia. 

• Rozwijanie umiejętności muzycznych                                                                  

• Utrzymywanie więzi rodzinnych, doskonalenie wiedzy dzieci na temat                                                

sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi 

• Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w 

gościach.          

 

 


