
Przewidywane osiągnięcia 

dziecka 4 – letniego 

na miesiąc GRUDZIEŃ 2022 

 
Tematyka kompleksowa: 

1. Grudniowe życzenia 

2. Kim będę, gdy dorosnę? 

3. Święta za pasem 

4. Świąteczne tradycje 

5. Idzie, idzie Nowy Rok 
 

 

W tym miesiącu naszym celem jest: 

 
 Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych. 

 Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach. 

 Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania. 

 Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp. 

 Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i 

umiejętności. 

 Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego. 

 Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adres. 

 Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

 Rozwijanie sprawności manualnych dzieci. 

 Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym. 

 Wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących dzieci. 

 Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat  zwyczajów związanych ze świętami. 

 Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej. 

 Uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. 

 Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć 

poświęconych przygotowaniu jedzenia (wałkowanie, mieszanie, ugniatanie). 

 Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach 

plastycznych. 

 Wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę. 

 Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań. 

 Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej. 



 Budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi z różnych zawodów. 

 Rozwijanie u dzieci procesów spostrzegania poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic 
w wyglądzie konkretnych przedmiotów i ich odpowiedników na ilustracjach. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy. 

 Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.  

 Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi. 

 Doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się 
sztućcami. 

 Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci. 

 Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci, poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu. 

 Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, ćwiczenie równowagi. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za 

pomocą ruchu. 

 Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie. 

 Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie 

czyjejś wypowiedzi. 

 Stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej. 

 Doskonalenie zmysłu równowagi. 

 Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych. 

 Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania. 

 Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne. 

 Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 

 Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu. 

 

Zadania do codziennej realizacji: 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, 
kulturalnej zabawy. 

 Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie. 

 Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i 

rozluźnienie emocji. 

 Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku. 

 Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, 
zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych. 

 Słuchanie tekstów czytanych przez N.  

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do 
wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych. 

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, 
bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną 

piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto 
komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. 
pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia. 

 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, 

manualne, słowne, matematyczne. 

  



Nasze piosenki i wiersze: 

 

 

Pada śnieg 

Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat  

pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr. 
Biegnij koniu wrony przez uśpiony las 

my wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak: 

 
Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań 

co za radość, gdy saniami można jechać w dal  

Gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań  
a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. 

 

Biegniesz biała drogo nie wiadomo jak, 
nie ma tu nikogo, kto by znaczył ślad. 

Tylko nasze sanie, tylko szybki koń 

tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton. 

 
Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań 

co za radość, gdy saniami można jechać w dal  

Gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań  

a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. 

 

 

Święty Mikołaj 

1.Kiedy święta się zbliżają,  
to Mikołaj w wielkim tronie  

w stosie listów od dzieciaków,  

aż po głowę cały tonie. 

 
Ref. Święty Mikołaj ciężko pracuje, 

piękne prezenty wszystkim szykuje. 

Ma dużo pracy cały rok, 
wyjść nie ma czasu nawet na krok. 

 

2.Kiedy święta już nadejdą,  
to Mikołaj w wielkich saniach, 

gdzieś po całym wielkim świecie  

z prezentami tymi gania. 

 

  



 

Choinka 

Już wigilijna nadchodzi noc 

i pewnie przyjdzie spóźniony gość. 

Nadchodzą święta, nadziei czas, 

świat się otulił w biały płaszcz. 

Ref.: A my staniemy w jednym kręgu wokół 

choinki. 

będziemy patrzeć wszyscy razem 

jak blaskiem lampek świeci nam. 

Na niebie gwiazdka już dla nas lśni, 
śnieg się ociera o nasze drzwi. 

Wokoło wszystko już błyszczy się, 

radość na twarzach wszystkich jest 

 
 

 
 

 
 

 
Siedem Reniferów 

 

Saneczkami saneczkami 

Latam w górę w dół 
I szybuję pod chmurami 

Dzieląc je na pół 

Bo mam odważnych siedem reniferów 

One prowadzą zaprzęg mój 
Z nimi przyjemnie jest tak latać 

I góra dół i góra dół i góra dół 

Bo mam odważnych siedem reniferów 
One prowadzą zaprzęg mój 

Z nimi przyjemnie jest tak latać 

I góra dół i góra dół i góra dół 
Dzwoneczkami dzwoneczkami 

Brzęczę dzyń dzyńdzyń 

No i pędzę pod gwiazdami 
A mój zaprzęg lśni 

Bo mam odważnych siedem reniferów 

One prowadzą zaprzęg mój 

Z nimi przyjemnie jest tak latać 
I góra dół i góra dół i góra dół 

Bo mam odważnych siedem reniferów 

One prowadzą zaprzęg mój 
Z nimi przyjemnie jest tak latać 

I góra dół i góra dół i góra dół 

 



 

 

Dziadzio Mikołaj 

 

1. Dziadzio Mikołaj lasem wędruje,  

    w okna zagląda i nasłuchuje. 

2. Gwiazdką w okna świeci, gdzie są grzeczne dzieci? 
    Gwiazdką w okna świeci, gdzie są grzeczne dzieci? 

3.O każdym grzecznym dziecku pamięta, 

   stary dziadunio – Mikołaj Święty. 
   Co za radość będzie, gdy do nas przybędzie! 

   Co za radość będzie, gdy do nas przybędzie! 

 

 

We wish you a Marry Christmas– piosenka 

1. We wish you a Marry Christmas 
We wish you a Marry Christmas 

We wish you a Marry Christas 

  And a happy New Year!     
 

2. Good Good tidings 

 we bring To you and your kin; 
 Good tidings for Christmas 

 And a happy New Year! 

  
 

 

  



 

 

Piosenka „Zima wita nas” 

 
Siedzę przy okienku, patrzę sobie w dal. 

Dookoła biało, zima wita nas. 

Już wita nas, wita nas,  

zima bialuteńka, zima wita nas. 
A razem z nią, razem z nią,  

idą do nas święta, święta idą z nią.  

 
Cały rok czekałem na ten biały czas. 

Przyszła w końcu zima  

świąt radosnych czas. 
Już wita nas, wita nas,  

zima bialuteńka, zima wita nas. 

A razem z nią, razem z nią,  

idą do nas święta, święta idą z nią. 

 

 

 

 

 

 

Świąteczny czas –Dominika Niemiec 

Za oknem już całkiem ciemno. 

Na niebie pierwsza gwiazdka świeci. 

Na przyjście Mikołaja 
Czekają wszystkie dzieci. 

  Nim rozpakują prezenty, 

Złożą swym bliskim życzenia: 
Zdrowia, szczęścia, miłości 

I wszystkich marzeń spełnienia, 

Podzielą się opłatkiem 
Przy wigilijnym stole 

I z wielkim wzruszeniem w głosie 

Zanucą pastorałki wesołe. 

 

 

 


	Pada śnieg

