
 

CO TO ZNACZY BYĆ DOBRYM? 

 porozmawiamy o tym, co to znaczy być uprzejmym, 

 wysłuchamy opowiadania A. Kozłowskiej „Niepan, czyli pan 

Nie”, 

 zapoznamy się z brzmieniem głoski u oraz obrazem graficznym 

litery U, będziemy wymieniać słowa rozpoczynające się głoską u, 

 będziemy się bawić do piosenki „Little snowflake”, 

 w ramach projektu „Ecokulturalne przedszkole” wykonamy 

pracę plastyczną „Zimowy las”, 

 będziemy usprawniać pracę naszych dłoni podczas zabawy 

„Wkręcamy śrubki”, 

 ułożymy guzikowe sudoku w ramach projektu eTwinning „The 

mysterious world of buttons”, 

 będziemy aktywnie słuchać utworu „Taniec Cukrowej Wieszczki” 

z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego w ramach 

projektu „Kreatywność budzi w nas muzyka”, 

 poznamy obraz graficzny cyfry 6, 

 podczas zabawy „Księżniczka, książę w wieży” będziemy utrwalać 

„magiczne słowa”, 

 wysłuchamy opowiadania „Kłopot św. Mikołaja” – G. Hermannsa, 

 będziemy rozwijać naszą sprawność fizyczną podczas wielu zabaw 

ruchowych, 

 będziemy się bawić wspólnie w kole do piosenki „Zimowa 

poleczka”, 

W GRUDNIU 

U WRÓBELKÓW 



 w ramach zajęć matematycznych według E. Gruszczyk-

Kolczyńskiej dowiemy się, które zmiany są nieodwracalne, 

 będziemy kreślić wzór według Metody Dobrego Startu prof. 

M. Bogdanowicz do piosenki „Jadą misie”, 

 nauczymy się piosenki „Leśna kołysanka”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŻE NARODZENIE 

 będziemy ćwiczyć prawidłowy oddech podczas zabawy 

„Stroimy choinkę”, 

 obejrzymy i opiszemy ilustracje „Przygotowania do świąt” i na 

ich podstawie porozmawiamy o tradycjach związanych 

z okresem Bożego Narodzenia, 

 zapoznamy się z brzmieniem głoski k oraz obrazem graficznym 

litery K, będziemy wymieniać słowa rozpoczynające się głoską 

k, 

 spróbujemy odgadnąć za pomocą zmysłu dotyku, co znajduje się 

w worku, 

Mrok już przykrył las zielony, 

już wiewiórki zasypiają. 

Orzechowe kołysanki 

wiewiórczętom swym śpiewają. 

Ref.: Niechaj przyśni ci się cień 

leśnej ścieżki pośród kwiatów. 

Niechaj przyśni ci się świt 

rozdzwoniony chórem kwiatów. 

Niechaj przyśni ci się dzień 

przetykany nitką słońca. 

Niechaj przyśni ci się noc pośród 

leśnych ziół pachnąca. 

Wiatr gałęzie ukołysał, 

w ptasich gniazdach słodkie spanie. 

Lisek wraca do swej norki 

na mięciutkie z mchu posłanie. 

Ref.: Niechaj przyśni… 



 wysłuchamy opowiadania M. Jelonek „Boże Narodzenie 

w Gilgocji”, 

 poznamy obraz graficzny cyfry 7, 

 będziemy rysować po śladzie 

„Świąteczne pierniki”, 

 ułożymy historyjkę obrazkową 

„Świąteczne życzenia”, 

 będziemy doskonalić naszą 

umiejętność formułowania życzeń, 

 zagramy w „Sylabowe bingo”, 

 weźmiemy udział w zabawie zręcznościowej zespołowej 

„Wędrujące bombki”, 

 będziemy rozwijać sprawność manualną, zapinając guziki 

i stworzymy „Filcowy łańcuch choinkowy”, 

 wykonamy pracę plastyczną „Świąteczny obraz” według 

D. Dziamskiej, 

 będziemy kreślić wzór według Metody Dobrego Startu prof. 

M. Bogdanowicz do piosenki „Choinka”, 

 będziemy rozwijać percepcję wzrokową i wyszukiwać różnic na 

obrazkach, 

 ułożymy świąteczne puzzle, 

 nauczymy się piosenki „Strojnisia choinka”. 

Zielone gałązki, a na każdej świeczka. 

W stroiku z bibułki stoi choineczka. 

Ref.: Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,  

wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy: 

Hej, kolęda, kolęda. 

Kolory tęczowe w bombkach-latarenkach, 

choinka w koralach, strojna jak panienka. 

Ref.: Gdy zaświeci gwiazdka… 

Gra wietrzyk zimowy w sadzie za oknami, 

strojnisia choinka słucha razem z nami. 

Ref.: Gdy zaświeci gwiazdka… 

 



WRÓBELKI W GRUDNIU: 

 będziemy realizować innowację własną „Jesteśmy stąd – 

wyprawy po tajemnicach polskiej przyrody z żubrem 

Pompikiem”, odwiedzimy Drawieński i Wielkopolski Park 

Narodowy, 

 będziemy realizować innowację własną „Czarne 

charaktery też mają problemy, a my je wspólnie 

rozwiążemy”, wysłuchamy opowiadania „O wilku, który 

został gwiazdą rocka” - O. Lallemand, 

 w ramach projektu eTwinning „The mysterious 

world of buttons” będziemy obchodzić Dzień 

Guzika pod hasłem „Małe, duże, kolorowe do 

zabawy już gotowe”, 

 będziemy realizować innowację własną „Jedna rączka, 

druga rączka zakręcimy bączka”, będziemy wkręcać 

śrubki przy pomocy narzędzi. 


