
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień 2022 

Wiadomość z daleka  – poznanie zawodu listonosza, drogi wysłanego listu i różnych sposobów 

przekazywania wiadomości, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie 

tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach 
  

Zima tuż – tuż ….  – poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, rozwijanie 

umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie 

do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze i odpowiedzialnej zabawie, poznanie 

właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej                      

i dotykowej, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości 

 Przygotowania do świąt  – poznanie zwyczajów związanych z Wigilią i charakterystycznych potraw dla 

wieczerzy wigilijnej, budzenie zainteresowania i przybliżenie wybranych tradycji związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia oraz budzenie chęci ich kultywowania, poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, 

zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt, poznanie piosenki z repertuaru 

dziecięcego o tematyce zwianej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hej kolęda, kolęda! - poznanie historii narodzin Pana Jezusa i wybranej kolędy, utrwalanie wiadomości na 

temat świat Bożego Narodzenia rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, ukazanie piękna 

utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia 

         Piosenka do nauki                                                                       Wiersz do nauki  

          W zimowy czas                                                                         Wesoła choinka                                                                                                  

       sł. Monika Kluza, muz. Monika i Mateusz Kluza                                                            aut. Jakub Koczanowski                                                     

ara nż. Mateusz Kluza                                                                                             

W zimowy czas, niezwykły czas                                                             Przyszła do przedszkola 

 weselą się ozdoby.                                                                                  choinka zielona 

W zimowy czas, świąteczny czas                                                            powiedziała dzieciom:  

wciąż dzieją się przygody.                                                                       - Chcę być wystrojona.                                                                                                                                                        

                                                                                                                 Dzieci się zebrały,                                                                                                                                                                     

Ref. I gwiazdka nocą przyjdzie do dzieci,                                                          pracę podzieliły                                                                                                                                                                                   

         światłem z nieba serca oświetli,                                                                 i piękne ubranka    

         spełni dziecięcych marzeń sto. / 2x                                                            choince zrobiły. 

                                                                                                                             Świątecznie ubrana 

        W zimowy czas, rodzinny czas                                                                   jasnym blaskiem świeci. 

        śnieg sypie za oknami.                                                                                Choinka została                                                                                                                                                                            

        W zimowy czas, świąteczny czas                                                               w przedszkolu u dzieci. 

         śnieżynki tańczą z nami.                                                                
 

Ref. I gwiazdka nocą przyjdzie do dzieci, 

         światłem z nieba serca oświetli, 

         spełni dziecięcych marzeń sto. / 2x 

 

        W zimowy czas, radosny czas                                                                                                                                                        

         zabawki wraz z myszkami, 

         w zimowy czas, świąteczny czas  

         wirują między gałązkami.                                                                                                                                                    
 

Ref. I gwiazdka nocą przyjdzie do dzieci, …. /2x  


