
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień 2021                                                   

w grupie Krasnale 

 

Domowi ulubieńcy - poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, 

wychodzenia na spacer, naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych                         

w domu, ich głosów. Przejawianie troski i życzliwości w stosunku do zwierząt. 

To już zima - obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą 

kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie. Poznanie zjawisk atmosferycznych 

charakterystycznych dla zimy: zamarzanie wody, powstawanie śniegu. 

Święta tuż-tuż - wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. 

Wzajemne okazywanie sobie uczuć, tworzenie relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości. 

Wzmacnianie więzi w gronie rodzinnym i grupie przedszkolnej. 

Święta za pasem - zapoznanie ze zwyczajami, tradycjami związanymi z przygotowaniem                      

i obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia /spotkania z bliskimi, kolędowanie, Jasełka/. 
 

Krok w Nowy Rok -  zapoznanie z pojęciami dotyczącymi upływu czasu, kształtowanie 

umiejętności posługiwania się relacjami czasowymi na podstawie doświadczeń. Zapoznanie 

ze sposobami odmierzania czasu,  poznanie i utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy.        

Wiersz do nauki                                                                       Piosenka do nauki                                                                                   

             Biała zima                                                                            Wigilia opłatkiem pachnąca 

Zima biała                                                                                  Mamy w roku jeden dzień,                     

saniami śnieżnymi                                                                     w którym cuda, cuda, cuda                                       

do nas przyjechała.                                                                    Dobra gwiazda świecić chce 

I białym śniegiem                                                                      Nawet jeśli zawierucha 

wszystko zasypała.                                                                    Dom jest pięknie uroczysty 

                                                                                                   Jest choinka przystrojona 

Drzewom dała  śnieżne czapy,                                                  sianko pod obrusem czystym 

a domom pierzynki.                                                                   Jak poduszka dla dzieciątka 

Z góry rozsypała 

na ziemię śnieżynki.                                                                 Wigilia opłatkiem pachnąca 

                                                                                                  Wigilia kolędą brzmiąca 

Cieszą się dzieci,                                                                       Wigilia z dobrym życzeniem 

że z nieba śnieg leci.                                                                  Wigilia ze spełnionym marzeniem 

Gdy już będzie śniegu po kolana,                                                                                                                                 

zrobią dzieci z niego                                                                  Raz do roku zdarza się 

śnieżnego bałwana.                                                                    że życzenia się spełniają 

                                                                                                   Zgoda wszędzie gościem jest 

                                                                                                   Spory wszelkie ucichają 

                                                                                                   Tam gdzie wigilijny stół 

                                                                                                   Strawy starczy wszystkim gościom 

                                                                                                   A prezenty Mikołaja                                           

                                                                                                   Napełniają dom radością 

                                                                                                                     2x 

                                                                                                   Wigilia opłatkiem pachnąca 

                                                                                                   Wigilia kolędą brzmiąca 

                                                                                                   Wigilia z dobrym życzeniem 

                                                                                                   Wigilia ze spełnionym marzeniem 

 


