
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – 

WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ W 

GRUPIE BIEDRONKI  

 
 

Tematy kompleksowe: 

 

Tydzień I –Co cieszy Mikołaja?- zapoznanie z zawodem górnika oraz z elementami jego 
stroju galowego. zapoznanie z ideą wolontariatu,, 
branie aktywnego udziału w uroczystości przedszkolnej; 
 
Tydzień II –Jakie sporty uprawia pani Zima?- rozwijanie mowy, poznawanie zasad 
bezpiecznej zabawy, poznawanie nazw dni tygodnia, 
zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, 
zapoznanie z techniką farbującej bibuły;  
badanie właściwości śniegu i lodu 
 
Tydzień III-O czym w święta każdy z nas pamięta? -  wymienianie sposobów 
przygotowywania się do świąt,  zapoznanie z wybranymi tradycjami bożonarodzeniowymi 
oraz ich znaczeniem symbolicznym, poznanie  tradycji wypieków świątecznych, poznawanie 
właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych ,uczestniczenie w 
uroczystości przedszkolnej, kultywowanie tradycji świątecznych; 
 
Tydzień IV –Który żywioł jest najważniejszy?- zapoznanie z żywiołem -ognia,  rolą ognia 
w życiu człowieka, zapoznanie z żywiołem- woda,  rolą wody w życiu człowieka, zapoznanie 
z żywiołem- ziemia, z podwójnym znaczeniem słowa Ziemia, zapoznanie z żywiołem- 
powietrze,  rolą powietrza w życiu człowieka, utrwalenie wiedzy dotyczącej żywiołów. 
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WIERSZYK MIESIĄCA: 

"Wieczór wigilijny" - Tadeusz Kubiak 

Biały obrus lśni na stole, 
 Pod obrusem siano.  
Płoną świeczki na choince, 
 Co tu przyszła na noc. 
 
 Na talerzach kluski z makiem, 
 Karp jak księżyc srebrny. 
 Zasiadają wokół stołu 
 Dziadek z babcią, krewni  
 
Już się z sobą podzielili 
 Opłatkiem rodzice,  
Już złożyli wszyscy wszystkim 
 Moc serdecznych życzeń.  
 
Kiedy mama się dzieliła 
 Ze mną tym opłatkiem,  
Miała w oczach łzy, widziałem,  
Otarła ukradkiem.  
 
Nie wiem, co też mama chciała 
 Szepnąć mi do ucha:  
Bym na drzewach nie darł spodni, 
 Pani w szkole słuchał... 
 
 Niedojrzałych jabłek nie jadł,  
Butów tak nie brudził...  
Nagle słyszę, mama szepce:  
- Bądź dobry dla ludzi. 

 
 



PIOSENKA MIESIĄCA: 

„Mikołaj” 

Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta 

Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach 

Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami 

Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna 

Od domu do domu ciężką pracę ma 

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód 

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. 

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy 

I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy 

Potem pod choinką siądziesz razem z nami 

Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z 
paczuszkami 

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna… 

  

 
 


