
GRUDZIEŃ 

 W „TYGRYSKACH” 

 

1. ŚWIĄTECZNE  POCZTÓWKI 

  W tym tygodniu porozmawiamy na temat życzeń i kartek świątecznych. Będziemy się 

zastanawiąć, z jakiej okazji składa się życzenia i w jaki sposób można to zrobić. Samodzielnie 

stworzymy kartki świąteczne. Poznamy historyjkę obrazkową na temat drogi, jaką pokonuje 

list od nadawcy do adresata. Dowiemy się, co oznaczają pojęcia: listonosz, skrzynka 

pocztowa, nadawca i adresat. Wybierzemy się na pocztę, aby wysłać kartkę świąteczną do 

dzieci z innych krajów w ramach realizacji projektu eTwinning. Będziemy bawić się w 

pomocników Świętego Mikołaja, ucząc się przy tym odczytywać kody, licząc i klasyfikując 

przedmioty ze względu na kształt. Poznamy literę K,k na podstawie wyrazów koperta i 

Kamil. Nauczymy się wysłuchiwać głoskę k na początku, w środku i na końcu podawanych 

wyrazów. Bedziemy próbować czytać wyrazy z poznanych już liter. Obchodzić będziemy 

Dzień Osób Nieoełnosprawnych (3 grudzień).  

              

2.     ZWIERZĘTA  ZIMĄ 

  W drugim tygodniu porozmawiamy o zwierzętach zimą oraz o tym, jak pomóc im 

przetrwać tę trudną porą roku. Dowiemy się, które zwierzęta zasypiają na zimę. 

Porozmawiamy o dokarmianiu ptaków. Przygotujemy karmnik i przysmaki dla ptaków, który 

zaiwsimy w przedszkolnym ogrodzie. Porozmawiamy na temat pszczół i uli zimą. Poznamy 

literę U, u na podsawie wyrazów ul i Ula. Będziemy szukać oznak zimy w ogrodzie oraz 

obserwowac zachowania zwierząt. Nauczymy się wiersza „Goście w kurniku” na pamięć. 

Pojedziemy na wycieczke autokarową do Teatru Kamienica na spektakl „Pomocnicy św. 

Mikołaja- Prot i Filip”. Nauczymy się tańca chusteczkowego. Zagramy na istrumentach 

„Krakowiaka”. Malować będziemy zwierzęta zimą, lepić je z plasteliny oraz naśladować je 

podczas zabaw ruchowych.  

Upieczemy pyszne pierniczki z mamą jasia i Karola w ramach realizacji projektu Erasmus +  



 

Wiersz Goście w karmniku 

 

Będzie wielka uczta 

przyleciały ptaki. 

Ziarnem wypełniły 

karmnik 

przedszkolaki. 

 

Cieszą się sikorki, 

wróbelki ćwierkają. 

Ze smakiem z 

karmnika 

wszystko zjadają. 

 

Chociaż śnieg 

przysypał 

wszystko dookoła, 

zawsze można liczyć 

na dzieci z 

przedszkola. 

 

          



3. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE 

  Będziemy rozmawiać na temat przedświątecznych porządków i potraw wigilijnych. 

Dowiemy się, jakie dania powinny znaleźć się na wigilijnym stole, zastanawiamy się, jak 

możemy pomóc rodzicom je przygotować. Nauczymy się czytać globalnie wyrazy, takie jak: 

bombka, lampki, luneta i gwiazdka. Nauczymy się piosenki „Strojnisia choinka” oraz „Już 

blisko kolęda”. Słuchać będziemy pastorałek i kolęd. Wysłuchamy wiesze i opowiadania 

świąteczne. Przygotujemy świąteczne prezenty . Obejrzymy jasełka w wykonaniu Rodziców.  

  

 

 

 

   

 

  Weźmiemy udział w Godzinie Kodowania (The Hour of Code), organizowana w 

ramachTygodnia Edukacji Informatycznej 

 

oraz podejmiemy wyzwanie „Czekając na Święta” (Uczymy Dzieci programować) 

  

 

https://hourofcode.com/pl

