
Założenia wychowawczo- dydaktyczne 

          na miesiąc GRUDZIEŃ 

 

 
    

TEMATYKA KOMPLEKSOWA REALIZOWANA W GRUDNIU:  
  

TYDZIEŃ 1: ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI 
TYDZIEŃ 2: SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE 
TYDZIEŃ 3: ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE 
TYDZIEŃ 4: ZWIERZĘTA ZIMĄ 
 
 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 
 
- Wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami w zabawie. 
- Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych i 
sytuacji zabawy. 
- Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. 
- Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego zapinania guzików, zakładania 
szalików, itp. 
- Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. 
- Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze 
zmianą pory roku. 
- Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków. 
- Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie 
przedszkolnym. 
- Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia. 
- Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz 
innych osób lub zwierząt. 
- Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania 
zbiorów. 
- Rozwijanie umiejętności porównywania długości – 
posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, 
krótszy. 
 



- Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni– posługiwanie się zwrotami z tej 
strony, z drugiej strony, pomiędzy. 
- Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. 
- Rozwijanie percepcji słuchowej. 
- Kształtowanie umiejętności wykonywania poleceń zgodnie z instrukcją.  
- Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. 
- Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, 
karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki. 
- Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań 
prostych. 
- Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach. 
- Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej 
opowiadania. 
- Rozwijanie myślenia przyczynowo– skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w 
historyjkach obrazkowych. 
- Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części. 
- Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, 
itp. 
- Nauka piosenek i pląsów. 
- Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych 
dzieciom. 

 
 

WIERSZE: 

“Listonosz” 
Zbigniew Dmitroca 
 
Pan listonosz nosi listy 
Do rolinika i artysty. 
Nosi paczki i przekazy, 
Sam już nie wie, ile razy. 
 

„List”  
Iwona Salach 
 
Moja mama dziś dostała 
list od cioci Danki z Łodzi, 
a ja siedzę i rozmyślam, 
kto do skrzynki liścik włożył? 
Może przyniósł go gołąbek, 
albo pliszki go wrzuciły? 
Nie, nie ptaki listy noszą, 
lecz listonosz bardzo miły. 
Gdy napisze list lub kartkę, 
Kolorowy dodasz znaczek 
Wrzucasz go do skrzynki, która 
Jest na poczcie, nie inaczej. 
Urzędnicy posortują listy, 
Karty duże paczki, 
Dadzą stempel I odeslą 
Cała pocztę wnet na stacje. 



Mkną pociągi w rózne strony 
Do miast I do wsi, 
A znajomy pan listonosz 
Stanie z listem u twych drzwi. 
 
 
„Koperta” 
Arkadiusz Maćkowiak 
 
Mam dla Ciebie propozycję, mam nowa ofertę. 
Narysujesz ze mną pięknie pocztową kopertę. 
Na początek stwórz prostokąt.  
W nim trójkąt się chowa, 
Co wierzchołek ma na dole. Koperta gotowa. 
 
 
„Miś”- zabawa ruchowa z wierszem  
Bolesław Kołodziejski 

 
 
Spaceruje bury miś. 
Kogo misio spotka dziś? 
Może Kasię? Może Krzysia? 
Nie! Drugiego spotkał misia! 
 
 
„Idzie piesek”- zabawa 
ruchowa z wierszem 
Małgorzata Barańska 
 
Idzie piesek po chodniku, 
teraz idzie po trawniku. 
A gdy piesek ujrzał kotka, 
To niechcący wszedł do 
błotka.  
 
 
„Idzie kot” 
Dorota Gellner 
 
Idzie kot raz i dwa. 
Brylantowe oczy ma. 
Stąpa cicho, bez hałasu, 
Cały miękki jak z atłasu. 
Włożył kapcie z aksamitu,  
Będzie chodził w nich do 
świtu. 
A o świcie wśród poduszek 
W ciepły zmieni się kłębuszek.  
 
 
 



„Świąteczne aniołki” 
Agnieszka Galica  
 
Popatrz jak na szybach 
Mróz maluje wzorki, 
A z nieba na ziemię  
Wędrują aniołki. 
Skrzydlate aniołki 
Fikają na chmurkach. 
Czy to śnieżek leci? 
Czy anielskie piórka? 
W Boże Narodzenie  
Do Ciebie przylecą,  
Przyniosą podarki 
I gwiazdkę zaświecą. 
Świąteczne aniołki, wesołe aniołki 
Na chmurkach fikają koziołki.  
Fikają z radości, że będziesz je gościć. 
Na święta wesoła kolęda… 
 
„Aniołek”  
Arkadiusz Maćkowiak 
 
 
Aniołkowi zróbmy suknie, trójkąt więc rysujmy. 
Potem główkę okrąglutką dostawić spróbujmy. 
Teraz oczy, nosek, buzia- to jest twoja rola. 
A nad główką spłaszcz kółeczko. Co to? Aureola! 
Każdy anioł umie latać, skrzydełka posiada. 
Jak to zrobić? Mój rysunek już ci podpowiada.  

 

  PIOSENKI: 
 

 
Listonosz – piosenka  
sł. i muz. Joanna Bernat  
 

1. Jedzie listonosz na rowerze. 
Wielką torbę zawsze wiezie. 
Cóż takiego w środku ma? 
Nawet się nie śniło wam! 

 
Ref.: Listy zwykłe, polecone 
i przesyłek różnych sto, 
i kartki pocztowe piękne, kolorowe. 



O już idzie, dzwoni dzwonkiem 
dzyń! dzyń! dzyń! 
dzyń! dzyń! dzyń! 

 
2. Czy świeci słońce, czy deszcz pada 
on na rower co dzień wsiada 
 i nieważne – mróz czy grad 
rozwieźć trzeba tak czy tak 
Ref.: Listy zwykłe, polecone 

 
3. Ludzie z daleka mu machają 
czasem z okien wyglądają. 
 bo tak bardzo lubią gdy 
 pan listonosz daje im 
Ref.: Listy zwykłe, polecone 

 

 
„Wesoła choinka” 
Sł. Tadeusz Kubiak, muz. Krystyna Kwiatkowska 
 
1.Na gałązce choinkowej 
Wiszą dwa jabłuszka 
Przy jabłuszku pierwszym pajac 
Przy drugim kaczuszka 

Pajac biały jest jak piekarz 
Mąkę ma na brodzie 
A kaczuszka złota jakby 
Kąpała się w miodzie 

Ref.: Choinka choinka  
wesoła choinka 
Choinka choinka wesoła! 
 
2.Popatrz mamo woła krysia 
Jak ten pajac skacze 
A czy słyszysz mówi mama 
Jak kaczuszka kwacze 

Pajac tańczy kaczka kwacze 
Posłuchajcie sami 
A zajączek tużtuż obok 
Rusza wąsikami 

Choinka choinka wesoła choinka 
Choinka choinka wesoła 
 
 
 
 
 



 
 

Piosenka „Kochany Mikołaj”- piosenka  

1.   Już śniegiem zima świat okryła, 
Już wigilijna przyszła noc, 
Już ktoś zagląda do komina, 
To z siwą brodą przemiły gość. 

Ref. 
Nasz kochany Mikołaj, 
Dziś prezenty rozda nam, 
Pod choinkę włoży je, 
Byśmy mogli cieszyć się. (2x) 

2. Choć bardzo zimno jest na dworze, 
Choć śniegu dużo, aż po pas, 
Choć wszystko skute grubym lodem, 
On się nie boi, odwiedzi nas. 

Ref. 
Nasz kochany Mikołaj, 

GWIAZDECZKA – piosenka  
 
I. Gdy przyjdzie zima, gdy śnieżek pada, 
kolędy śpiewa dzieci gromada. 
Wciąż wypatrują, czy gwiazdka świeci, 
czy już Mikołaj jedzie do dzieci. 
 
ref. Gwiazdeczko ma zaświeć już, 
Wigilii czas jest tuż, tuż. 
Choinka nosi lampek sto, 
przyjdź do nas już, przyjdź do nas już! 
 
II. Gwiazdeczka świeci, Mikołaj jedzie, 
wszystkim prezenty na saniach wiezie. 
Przyjedzie gość też z bardzo daleka, 
tu wolne miejsce na niego czeka. 
 
ref. Gwiazdeczko ma… 

 
Pastorałka „Aniołek maleńki jak wróbelek” 
 
Aniołek maleńki jak wróbelek 
Przyfrunął do szopy do Betlejem 
Zapalił na niebie wielką gwiazdę 
Aż noc się zrobiła jak dzień jasna ! 
 
Ref. Kolęda na niebie 



Kolęda na ziemi, kolęda. 
Kolęda na niebie 
Kolęda na ziemi dla Ciebie kolędujemy. 
 
Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek 
Że w szopie na sianie leży dziecię 
Kto widział te cuda nad cudami 
Że Bóg choć maleńki będzie z nami 
 
Ref. Kolęda na niebie 
Kolęda na ziemi, kolęda. 
Kolęda na niebie 
Kolęda na ziemi dla Ciebie kolędujemy. 
 
Przybiegli pasterze i zwierzęta 
Królowie przynieśli już prezenty 
I Ciebie zaprasza do Betlejem 
Aniołek maleńki jak wróbelek 
 
Kolęda na niebie 
Kolęda na ziemi, kolęda. 
Kolęda na niebie 
Kolęda na ziemi dla Ciebie kolędujemy 
 
 
 
 

 
 


