
CO WYDARZY SIĘ  

U BIEDRONEK  

W GRUDNIU? 

1. Grudniowe życzenia 

Pierwszy tydzień grudnia związany będzie z radosnym 

czasem świąt.  

Dzieci: 

 Poznają historię Świętego Mikołaja; 

 Będziemy rozmawiać o marzeniach i ich realizowaniu; 

 Wykonamy ciekawą pracę plastyczną; 

 Będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych; 

 Odkryjemy  literę K, k, L,l,  jak również w Polskim Języku Migowym 

 Będziemy dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów; 

 Wysłuchamy opowiadań i wierszy na temat Świąt Bożego Narodzenia. 

 Nauczymy się piosenki w języku migowym „Idzie, idzie Mikołaj” 

 

„Idzie, idzie Mikołaj” 

 

Idzie, idzie Mikołaj, 

Idzie: tup, tup, tup! 

Niesie, niesie prezenty, 

Słychać: stuk, stuk, stuk! 

 

Co to? Co to? Może klocki?  

Co to? Co to? Może miś?  

Co to? Co to? Może lalka? 

Dowiesz się już dziś! 

 

Dzień dobry, dzień dobry, 

Witaj pośród nas! 

Jesteśmy ciekawi,  

Co w tym worku masz. 

 

Mikołaju, Mikołaju, 

Usiądź sobie pośród nas. 

Mikołaju, Mikołaju  

Na prezenty czas. 

 

7 grudnia zapraszamy dzieci na zabawę z Mikołajem 



 

„Świąteczne porządki”- wiersz W. Szwajkowski 

 

Idą święta-więc sprzątanie! 

Dzieci już się biorą za nie. 

Choć pogoda jest okropna,  

Julek żwawo myje okna.  

Zosia z mebli ściera kurze, 

Tadek woła – Ja odkurzę! 

Czy zostało coś dla Anki? 

Owszem może prać firanki. 

 

2. Świąteczne tradycje  

Drugi tydzień grudnia zostanie poświęcony tradycjom bożonarodzeniowym.  

Dzieci: 

 Przypomną sobie polskie i światowe obrzędy i tradycje związane z tymi świętami; 

 Przypomnimy sobie popularne kolędy, takie jak „Cicha noc”, „Do szopy, hej 

pasterze”, zaśpiewamy również w języku migowym; 

 Będą opowiadać o sposobie spędzania świąt w gronie rodzinnym; 

 Przypomną sobie o kulturalnym zachowaniu przy stole wigilijnym; 

 Będziemy mówić o Nowym Roku i jak bezpiecznie należy go uczcić. 

Na co dzień będziemy wykorzystywać alternatywne metody pracy, programy własne, 

innowacje: 

 Innowacja „Obraz stolicy Polski widziany oczami dziecka”- innowacja własna ; 

 Program „Biedronkowe zabawy z językiem migowym” – program własny’ 

 Program „Jestem dobrym kolegą, ale czy zawsze?”- program własny ; 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych rodziców do 

poczytania w grupie; 

 Metoda Dobrego Startu  prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metod Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne. 

Zdrowych Wesołych  



Świąt Bożego Narodzenia 


