
GRUDZIEŃ   

U BIEDRONEK 

1. Grudniowe życzenia 

 
W pierwszych tygodniach grudnia  dzieci przypomną sobie, kim jest Święty Mikołaj i czym są 
Mikołajki. Będą śpiewać piosenki o Mikołaju, słuchać wierszy, krótkich opowiadań, a także 
odgadywać zagadki. Dzieci będą również mówić o tym, co chciałyby dostać od Mikołaja  
i „pisać” do niego list w formie rysunku. Wspólnie wykonają dla Niego prezent – pracę 
plastyczną.  
 
 
 
 
Już z daleka dzwoni 
dzwonkami u sanek. 
Jest mistrzem grudniowych 
miłych niespodzianek. 
(Święty Mikołaj) 
 
Zimowa pogoda 
świetnie je nastraja. 
Cieszą się, że ciągną 
sanie Mikołaja.  
(renifery) 
 
Do niego chowa 
wszystkie prezenty 
w zimowy wieczór 
Mikołaj Święty 
(worek)  
 
Czy mały, czy duży, 
każdy jest przejęty, 
kiedy mu Mikołaj 
przynosi ... . 
(prezenty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Świąteczne tradycje 

 

W kolejnych tygodniach będziemy rozmawiać o porządkach,  ozdobach choinkowych, a także 

świątecznych zapachach. Zastanowimy się w jaki sposób dzieci mogą 

pomagać w przygotowaniach świątecznych.  

Poznamy zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia, takie jak: 

spędzanie czasu z rodziną, przygotowywanie i jedzenie tradycyjnych potraw 

wigilijnych, sposób nakrywania stołu, ubieranie choinki, śpiewanie kolęd. 

Przypomnimy sobie słowa związane ze świętami (gwiazdka, bombka, łańcuch, choinka, 

szopka, żłóbek). Będziemy rozmawiać o tym, jak nakryć do stołu, i ćwiczyć właściwe ułożenie 

talerzy, sztućców i serwetek, posługując się określeniami: tyle samo, po prawej stronie, po 

lewej stronie, nad, obok, o jedno mniej, o jedno więcej. Dzieci dowiedzą się, co powinno 

znaleźć się na wigilijnym stole (sianko, biały obrus, opłatek, Biblia, świeczka), dlaczego w 

Wigilię kładzie się dodatkowe nakrycie i jak należy zachowywać się przy stole. Będziemy uczyć 

się kolędy Cicha noc używając znaków Polskiego Języka Migowego.  

 

PIOSENKA „Stoi, stoi tu choinka” 

Stoi, stoi tu choinka,. 

świeczki pala się, 

świeczki pala się, 

 

A w serduszku taka radość, 

Aż się Śpiewać chce.. 

A w serduszku taka radość, 

Aż się Śpiewać chce. 

 

Miłe drzewko, oj miłe 

niech się świeci tu 

niech się świeci tu 

Piękna, piękna choineczka 

taka jak ze snu 

 

 

 

                                                                                                    

 



W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci kompetencje 
cyfrowe i językowe. Stosowane będą również alternatywne metody pracy, 
programy własne, innowacje: 

 „Zatańczymy, zaśpiewamy a rączkami zamigamy”- program własny. 
 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 
 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 
 Treści europejskie „Z plecakiem po Europie”- projekt Erasmus+; 
 Program „Chronimy dzieci”; 
 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych rodziców 

do poczytania w grupie; 
 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 
 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne i inne. 

 

 

Zapraszamy Rodziców na naszą wirtualną tablicę: 
https://padlet.com/grupabiedronki2020/226 

 

 

 

 

Spokojnych i radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w ten 

nadchodzący Nowy Rok 2021 

 

Życzą Panie z grupy Biedronki 

 

https://padlet.com/grupabiedronki2020/226

