
CO WYDARZY SIĘ U ŻABEK W GRUDNIU 

 

1. Grudniowe życzenia 

W pierwszym 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 będą dzieliły się z grupą swoimi pragnieniami i 

marzeniami, próbowały wymyślić prezent dla Świętego Mikołaja. Na mapie 

Europy będziemy wskazywać miejsce zamieszkania Mikołaja. Wprowadzimy 

cyfrę i liczbę 6, dzieci uczyły będą się ją pisać na różnych powierzchniach. 

Przedszkolaki poprzez czynne uczestnictwo w opowieści ruchowej, utrwalą 

umiejętność dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach. Poznamy 

literę K, k i nauczymy się kreślić jej kształt oraz wyszukiwać słowa, które 

rozpoczynają się głoską k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Święta za pasem 

W drugim tygodniu będziemy rozmawiać w przedszkolu o przygotowaniach 

do świąt Bożego Narodzenia. Dzieci, na podstawie własnych doświadczeń, 

wsparcia oraz informacji z książek i albumów poznają tradycyjne ozdoby 

świąteczne, charakterystyczne dla niektórych regionów Polski (Mazowsze, 

Podkarpacie, Kaszuby). Dzieci utrwalą nie tylko wiadomości o 

porządkowaniu, ale też o zachowaniu zasad bezpieczeństwa (opowiadanie 

G. Kasdepke Jak tu ślisko). 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, utrwala sposób jej pisania. Podczas 

wprowadzania liczby i cyfry 7, dzieci będą rozwijały umiejętności 

matematyczne m.in. w zakresie odejmowania i dodawania w codziennych 

sytuacjach. Tworzyć będziemy zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je 

ze względu na określone cechy. Podczas rozmowy inspirowanej 

opowiadaniem M. Bennewicza Święta darem są dla ludzi, dzieci rozwijać 

będą empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Świąteczne tradycje 

W ostatnim tygodniu dzieci zapoznają się z tradycjami i zwyczajami 

związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach 

Polski i w wybranych krajach na świecie. Określimy podobieństwa i różnice 

dotyczące obchodów świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w wybranych 

krajach. Oglądać będziemy mapę Polski z zaznaczonymi na niej tradycyjnymi 

potrawami wigilijnymi, charakterystycznymi dla tych miejsc i podawać 

będziemy nazwy tych potraw. Nauczymy się również rozpoznawać po 

zapachu i smaku świątecznych przysmaków (pomarańcze, wanilia, migdały, 

orzechy, cynamon, goździki, piernik, rodzynki). Wspólnie wykonamy 

świąteczne pierniki i je udekorujemy. Samodzielnie wykonamy świąteczny 

stroik z przygotowanych materiałów, według własnego pomysłu. Rozmawiać 

będziemy na temat ozdób choinkowych, zastanowimy się, czym można 

ozdobić choinkę, z czego można zrobić ozdoby choinkowe i jakie ozdoby 

można zrobić z ciasta.  


