
 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ W PSZCZÓŁKACH 

 

 

1. Kim będę, gdy dorosnę? 

 

W pierwszym tygodniu porozmawiamy w przedszkolu o zawodach, które 

wykonują ludzie wokół nas. Dzieci, utrwalą informacje oraz będą  zastanawiały 

się, jaki zawód chciałyby wykonywać w przyszłości. Podzielą się też z grupą 

informacjami o tym, co robią w swojej pracy ich rodzice i dziadkowie. Dzieci, 

na podstawie opowiadań i wiersza poszerzą swoją wiedzę na temat pochodzenia 

produktów, które jemy, zawodów związanych z tworzeniem ubrań, ze sztuką  

i pracami budowlanymi. Utrwalą informacje o tym, że każdy zawód jest 

potrzebny i spróbują przewidzieć, co by się stało, gdyby jednego z nich 

zabrakło. Podczas gier i zabaw będą klasyfikowały przedmioty ze względu na 

ich ciężar  

i przeznaczenie oraz będą uczyły się różnych sposobów mierzenia (stopą, 

krokami, dłonią).  

 

 

 

 

 



 

2. Grudniowe życzenia 

 

W drugim tygodniu rozmawiać będziemy z dziećmi o tym, w jaki sposób 

obdarowywać innych prezentami i jak zachować się podczas ich przyjmowania. 

Utrwalimy zwroty grzecznościowe stosowane w tych sytuacjach. Dzieci 

podzielą się z grupą swoimi pragnieniami i marzeniami, będą próbowały 

wymyślić prezent dla Świętego Mikołaja. Na mapie Europy wskażemy miejsce 

zamieszkania Mikołaja. Wprowadzimy cyfrę i liczbę 6, dzieci będą się uczyły ją 

pisać na różnych powierzchniach. Dzieci, poprzez czynne uczestnictwo w 

opowieści ruchowej, utrwalą umiejętność dodawania i odejmowania w 

codziennych sytuacjach. Dzieci poznają literę K, k i nauczą się kreślić jej kształt 

oraz wyszukiwać słowa, które rozpoczynają się głoską k.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Święta za pasem 

 

W ostatnim tygodniu będziemy rozmawialiśmy w przedszkolu  

o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. Dzieci, na podstawie własnych 

doświadczeń oraz informacji z książek i albumów poznają tradycyjne ozdoby 

świąteczne, charakterystyczne dla niektórych regionów Polski (Mazowsze, 

Podkarpacie, Kaszuby). Dzieci podczas zabaw utrwalą sposób kulturalnego 

podejmowania gości oraz zachowania się przy stole, zgodnego z zasadami 

dobrego wychowania. Dzieci poznają literę L, l na przykładzie wyrazu lalka  

i wykonają wiele ćwiczeń, utrwalających sposób jej pisania. Podczas 

wprowadzania liczby i cyfry 7, dzieci rozwiną umiejętności matematyczne m.in. 

w zakresie odejmowania i dodawania w codziennych sytuacjach. Będą tworzyły 

zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. 

Podczas rozmowy inspirowanej opowiadaniem M. Bennewicza Święta darem są 

dla ludzi, dzieci będą rozwijały empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi 

oraz nauczą się krótkiej rymowanki. Wspólnie będą bawiły się przy piosence We 

wish you a Merry Christmas w języku angielskim.  

 


