
 

 

Przewidywane osiągnięcia 
dziecka w grudniu 

 w grupie 4- Latków 

 

Tematy kompleksowe:  

1. Grudniowe życzenia  

2. Święta za pasem 

 3. Świąteczne tradycje  

4.Choinkowe ozdoby 

5. Kim będę, gdy dorosnę? 

 

 W grudniu mamy pod szczególna uwagą:   

 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  

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. 

  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. 

 Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 

 Nauka piosenek i pląsów. 

  Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 

 Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, 

dłuższy, krótszy.  

  Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 

 Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Kilka piosenek i wierszy: 
 

 

 Kochany Panie Mikołaju sł. Jacek Cygan muz. Majka Jeżowska  

Kochany Panie Mikołaju 
My tak czekamy każdej zimy 

Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas 

Gdy śpimy? 

Czy to już musi tak pozostać? 
Czy to jest w księgach zapisane? 

Ja od prezentu bym wolała 
Spotkanie z Panem 

I wiem od dzieci, że z radością 
Chciały wysłuchać Pana głosu 
W mróz ogrzejemy Panu uszy 

Piosenką gorącą jak rosół! 
Hu, hu, ha, ha, ha 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła! 

Ale zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym majem! 

Zawsze bądź wśród nas 
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 

Kochany Panie Mikołaju 
Dziewczynka z bardzo smutną minką 

Pyta mnie o to, czy Pan znajdzie 

Prezent pod choinką? 

Czy ktoś o Panu nie zapomni 
Że Panu smutno będzie potem 

Dzieci chcą Panu dać w… 

 

 

 

Kim będę 

 

Słowa – Agnieszka Galica 

Muzyka – Tadeusz Pabisiak 

 

1. W kapeluszu mego taty, gdy dorosłym będę panem 

To usiądę i pomyślę, kim zostanę. 

Czy piratem czy strażakiem, maszynistą lub dentystą 

Kolejarzem, marynarzem albo kominiarzem. 

Mamo, tato, co wy na to? 

Będę kominiarzem. 

 

2. Kiedy wreszcie będę duża i przerosnę moją mamę 



Będę buty mieć na szpilkach i zostanę 

Pielęgniarką lub malarką baletnicą czy kucharką 

Ogrodniczką, podróżniczką, a może księżniczką 

Mamo, tato, co wy na to? 

Że będę księżniczką 

 

Przybieżeli do Betlejem 
 

 Przybieżeli do Betlejem pasterze,  

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 

 Chwała na wysokości, chwała na wysokości,  

a pokój na ziemi.  

 

Oddawali swe ukłony w pokorze  

Tobie z serca ochotnego, o Boże!  

Chwała na wysokości...  

 

Pójdźmy wszyscy do stajenki  
 

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.  

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego.  

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego. 

 

Jezus malusieńki 
 

Jezus malusieńki leży wśród stajenki, 

płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki. x2 

Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, 

w który Dziecię owinąwszy, siankiem e okryła. x2 

Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki. . 

We żłobie Mu położyła siana pod główeczki. X2 

 

 

Lulajże Jezuniu  
 

Lulajże Jezuniu, moja Perełko,  

lulaj ulubione me Pieścidełko.  

Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj  

a ty go matulu w płaczu utulaj. 

 Zamknijże znużone płaczem powieczki,  

Utulże zemdlone łkaniem usteczki.  

Lulajże, Jezuniu...  

 

 

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. 


