
GRUDNIOWE PRZYGODY KRASNALI 

1. GRUDNIOWE ŻYCZENIA. 

- będziemy rozmawiać o swoich marzeniach i marzeniach dzieci w 

biednych krajach, 

- poznamy legendę o św. Mikołaju, 

- napiszemy list do św. Mikołaja, nauczymy się adresować kopertę, 

-poznamy literę K,k, 

- wykonamy pracę plastyczną na temat “Świąteczna Starówka” - 

innowacja pedagogiczna “Warszawa barwami malowana”, 

- poznamy nowe wyrazy w j.angielskim związane ze świętami: snow, 

winter, Christmas, claus, christmas tree, 

- poznamy cyfrę 6; będziemy przeliczać, dodawać, używać liczebników 

porządkowych, 

- wykonamy kartki świąteczne i inne ozdoby, 

- bedziemy rozmawiać o życzliwości, 

- będziemy bawić się z Mikołajem na dużej sali, 

- weźmiemy udział w akcji RAZEM NA ŚWIĘTA; pożemy zwierzętom z 

lokalnego schroniska, 

 



 

“ Święty Mikołaj” - piosenka do nauki 

 
1. Już świąteczna gwiazdka świeci , 

choineczkę mają dzieci,  

aniołeczki z nieba sypią  

biały , lekki puch. 

 

Ref: Mikołaju , Mikołaju , 

na ciebie czekamy też. 

Moc prezentów nam przyniesiesz , 

o czym marzę dobrze wiesz. 

Mikołaju , Mikołaju, 

na ciebie czekamy też . 

Moc prezentów nam przyniesiesz , 

o czym marzę dobrze , dobrze wiesz ! 

 

2. Choineczka już ubrana , 

ciepłe kluski niesie mama. 

Stół świąteczny zastawiony ,  

- teraz życzeń moc. 

 

Ref; Mikołaju , Mikołaju , 

na ciebie czekamy też. 

Moc prezentów nam przyniesiesz , 

o czym marzę dobrze wiesz. 

Mikołaju , Mikołaju, 

na ciebie czekamy też . 

Moc prezentów nam przyniesiesz , 

o czym marzę dobrze , dobrze wiesz ! 

 

  

  



 

2. KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ. 

- będziemy opowiadać o obowiązkach dzieci i dorosłych, o pracy rodziców, 

- poznamy różne zawody i ich atrybuty na podstawie wiersza B. Formy “ 

Zawody”, 

- przekonamy się, że zawód policjanta jest ważny i potrzebny, dowiemy się 

w czym może nam pomóc policja, 

- poznamy terminy muzyczne: forte, piano, będziemy brać udział w 

zabawach z instrumentami muzycznymi, 

- poznamy dawne zawody: szewc, kowal, bednarz, garncarz itp., 

- poznamy literę R,r, 

- będziemy rozmawiać na temat robotów wykorzystywanych w różnych 

dziedzinach, 

- wykonamy robota według własnego pomysłu dowolną techniką, 

- będziemy układać rytmy – zaj. matematyczne wg E. Gruszczyk – 

Kolczyńskiej, 

 

“ Zawody” - M. Frączczak - wiersz do słuchania 

 

Ogień! Pożar! Ale draka, 
trzeba dzwonić po strażaka. 
Katar, kaszel też sie zdarza 
wtedy idę do lekarza. 
 
Aby uszyć suknię nową, 
muszę spotkać się z krawcową. 
Gdy zakupów kosz mam duży, 
ekspedientka mnie obsłuży. 



 
A gdy będę dom budować, 
murarz musi podmurować. 
Upiec chlebek na śniadanie -  
to piekarza jest zadanie. 
 
Pyszne zupy, smaczne dania -  
to kucharza są zadania. 
Każdy wiedzę zdobyć może -  
nauczyciel w tym pomoże. 
 
Wysiłek ludzi trzeba szanować, 
my też będziemy kiedyś pracować. 
 

 

 

3. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE. 

- poznamy różne ciekawostki o Finlandii – kraj św. Mikołaja, obejrzymy 

film, poznamy flagę, położenie Finlandii na mapie, 

- wysłuchamy wiersza W. Szwajkowskiego “ Świąteczne porządki”; 

będziemy rozmawiać na temat wysłuchanego tekstu, 

- przypomnimy sobie nazwy różńych sklepów, utrwalimy zwroty 



grzecznościowe, 

- upieczemy i ozdobimy pierniki, wykonamy pudełko na pierniki, 

- poznamy   drzewa iglaste: świerk, sosna, jodła – dostrzeżemy 

podobieństwa i różnice, dowiemy się, że słowo choinka dotyczy tylko 

drzewka z ozdobami, 

- będziemy słuchać utworów literackich związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia, 

- spotkamy się z Rodzicami; zaśpiewamy i wykonamy wspólnie świąteczny 

stroik, 

- ozdobimy bombki na choinkę według własnego pomysłu, 

- poznamy literę L,l: będziemy układać model wyrazu, dokonywać, analizy 

głoskowo – sylabowej wyrazów, 

- poznamy cyfrę 7: będziemy przeliczać, doskonalić umiejętności 

grafomotoryczne, 

- będziemy układać kalendarze:  dostrzeżemy regularności typu: dzień – 

noc, pory roku aj. Matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, 

 

“ Świąteczne porządki” - wiersz do słuchania 



Szybkim krokiem się zbliżają, 

Najwspanialsze świętą. 

O porządkach w swoim domu, 

Każdy z nas pamięta. 

 

Czystość okien na plan pierwszy, 

Panie wystawiają. 

Czym swą dbałość o porządek, 

Wszystkim ogłaszają. 

 

Śnieżnobiałe firaneczki, 

Są tego dowodem, 

Że będziemy się jednali, 

Z całym naszym rodem. 

 

Nowa pościel kryje łoża, 

I pachnie lawendą, 

Piękne sny się w niej urodzą, 

By zostać legendą. 

 

Prezentowa już gorączka,  

Ciepłym swoim parzy, 

Nie wiadomo, co te święta, 

Przyniosą nam w darze. 

 

 

 

 

 

 

 


