
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 
– GRUPA III „PSZCZOŁY” i IV „MOTYLE”. 

1. 

Temat tygodnia: ZASYPAŁO CAŁY ŚWIAT, NOCĄ ŚNIEŻEK Z NIEBA SPADŁ. 
 
 Dziecko: 

• Dostrzega zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy (III 8,9) 
       •    Opowiada o zimowych zabawach, wzbogaca słownictwo i wiedzę dotyczącą zimy (IV 5,6) 
       •    Rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt w okresie zimy (IV 18), rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki zimujące w kraju (I 5). 

2. 

Temat tygodnia: PORZĄDKAMI CZAS SIĘ ZAJĄĆ, GOŚCIE ZARAZ PRZYBYWAJĄ. 
 
 Dziecko: 

 Wskazuje czynności i obowiązki domowe, które potrafi wykonywać samodzielnie (III 9) 

 Poznaje nazwy i przeznaczenie przyrządów kuchennych (IV 12) 

 Doskonali percepcję wzrokową i sprawność manualną (IV 9)     

3. 

Temat tygodnia: W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM, TO JUŻ ŚWIĘTA SĄ ZAPASEM. 
 
 Dziecko: 

 Aktywnie uczestniczy w ubieraniu choinki, rozumie polecenia dotyczące położenia w przestrzeni (IV 14) 

 Dostrzega zmiany w otoczeniu związane z nadchodzącymi świętami (IV 12) 

 Doskonali technikę wycinania nożyczkami (I 7) 

4. 

Temat tygodnia: W CAŁYM DOMU PACHNIE LASEM, TO JUŻ ŚWIĘTA SĄ ZAPASEM CD. 
 
 
 

Dziecko: 
 Potrafi wskazać symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz kojarzy pozostałe elementy z innymi uroczystościami (IV 12) 

 Rozmawia o tradycjach świątecznych, doskonali spostrzegawczość (IV 5,6,9) 

 Uczestniczy w zespołowym śpiewie i tańcu, odtwarza proste układy taneczne (IV 7) 

5. 

Temat tygodnia: CO PRZYNIESIE NOWY ROK?  
 
 Dziecko: 

 Zapoznaje się z kalendarzami, dowiaduje się, że rok dzieli się na miesiące, tygodnie i dni (IV 16)  

 Wymienia we właściwej kolejności nazwy pór roku, potrafi nazwać porę roku na podstawie jej atrybutów (IV 16,18) 

 Kreśli serpentyny po śladzie (IV 15) 

 



Dorota Gellner 
 
Prezent dla Mikołaja 
 
A ja się bardzo, bardzo postaram 
 
I zrobię prezent dla Mikołaja: 
 
Zrobię mu szalik piękny i nowy 
 
Żeby go nosił w noce zimowe 
 
I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy 
 
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć 
 
Niech się ucieszy Mikołaj Święty 
 
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


