
 

   
 

 
 

 Grudzień u Tygrysków  

 
 Pierszy tydzień poświęcimy na rozmowy na temat naszych 

ulubionych zabawek.Przypomnimy sobie o tym jak ważne jest 

porządkowanie zabawek po skończonej zabawie. Pomoże nam w tym 

opowiadanie.  
 

„Moje zabawki” I. Salak  
 

N: „Dzisiaj porozmawiamy o waszych ulubionych zabawkach” 

Ola: „Ja mam dużo zabawek” 

N: „Czy mają swoje miejsce w twoim pokoju?” 

Ola: „Tak, moje zabawki są zawsze pięknie poukładane. Sama o nie dbam. 

Lalkom czeszę włosy, a mama pomaga mi zaplatać warkoczyki” 

N: „A jak są ubrane?” 



Ola: „Mają śliczne sukienki, które sama piorę i zawsze układam je na 
półce”. 

N: „To miło, że dbasz o swoje zabawki”. 

Adaś: „Ja też dbam o swoje zabawki”. 
N: „Tak? W jaki sposób. Opowiedz nam”. 

Adaś: „Mam kilka samochodów, takich ulubionych. Zawsze po zabawie 
ustawiam je na półce. Ta półka to ich garaż”. 

N: „Cieszę się” 

Adaś: „Mam jeszcze układanki. Są w tekturowych pudełkach. Ani jeden nie 

jest rozerwany, bo obchodzę się z nimi ostrożnie”. 
N: „Myślę, że zabawki czują się u was dobrze. A skoro dbacie o nie tak 

bardzo, to posłużą wam jeszcze długo. Jednak nie tylko zabawki, na 
pewno i wy lubicie przebywać tam, gdzie panuje porządek. Popatrzcie, czy 

u nas w sali wszystko jest również w najlepszym porządku?” 

Dz: „Nie, bo porozrzucane są zabawki”. 

N: „Co powinniśmy zrobić?” 

Dz; „Posprzątać”  

 

 

 
Stworzymy kilka prac plastycznych o tematyce zimowej, ale również 

stworzymy nasze ulubione zabawki.  

 

   
 

 

Kolejny tydzień to rozmowy na temat zimy, dowiemy się jak zwierzęta 

przygotowują się do zimy. Zajęcia matematyczne, oraz zimowe prace 

plastyczne.  

 

,,SPACER MALUCHÓW" 

Pada śnieżek biały, 



puszysty i suchy, 

idą na spacerek 

z przedszkola maluchy. 

  

Chrupią pod nogami, 

zmarznięte kałuże, 

gubi Jaś kalosze, 

bo trochę za duże. 

  

Pada śnieżek biały 

już go po kolana. 

Lepią dzieci razem 

śmiesznego bałwana. 

 

Trzeci tydzień to już tak długo oczekiwane przygotowania do świąt 

Bożego Narodzenia. Porozmawiamy o tradycjach światecznych.  

   

 
 



     
 

 

Varsavianistyczna szkoła 

 „Pałac Nauki i akultury” praca plastyczna i rozmowa kierowana  

 

 

W ramach realizacji projektów eTwinning „7 it's to late. Come on. Take 
action.”  „7 Jest już za późno. Daj spokój. Podejmij działanie ”  

 

 Pobawimy się cyferkami 5 i 6, poznamy trójkąt. Dowiemy się co jest lekie a co 

ciężkie.  

 

 

“We reset” to kolejny projekt eTwinning w ramach, którego stworzymy różne cuda z 

materiału.  

     
Będziemy kontynuować  przygodę z Misiem Pysiem dzięki realizacji projektu 

czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

 w ramach realizacji projektu porozmawiamy o ekologii, stworzymy kącik 

ekologiczny.  

 

W ramach programu języka angielskiego będziemy poznawać  o kolorach.  

 

 

„Międzynarodowy projekt Piękna nasza Polska cała” -upieczemy pyszny chleb.  

 INCLUDEPICTURE  

"https://th.bing.com/th/id/OIP.PSczk6kAo3O7H8xin5P8FQHaHa?w=181&h=180&c=7&o=5
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