
Treści programowe- Grudzień 

 

Tydzień I -„Jak wyglądał świat  

przed milionami lat” 

 

 Ćwiczenia oddechowe- Małymi krokami w przeszłość. Ślady przeszłości-

oglądanie książek, encyklopedii przedstawiających świat z dawnych lat; 

 List do Mikołaja- swobodne rysunki dzieci; 

 Odkrywanie i utrwalanie litery L: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; 

 Praca plastyczno- techniczna- Świąteczny upominek dla Rodziców; 

 Poznajemy historię lalki- rozmowa inspirowana zagadką; 

 Przygotowanie kącika dinozaurów; 

 W świecie dinozaurów- słuchanie wiersza A. Widzowskiej Dinozaury                              
w przedszkolu- wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych ; 

 Skok w przeszłość- Szkielet Tyranozaura (wyklejanie masą solną); 

 Zajęcia kulinarne- wypiekanie i ozdabianie ciasteczek; 

 Ubieranie choinki- poznawanie historii tego zwyczaju; 

 Poznawanie historii węgla oraz pracy ludzi wykonujących zawód górnika- na 

podstawie opowiadania  S. Karaszewskiego Węgiel oraz ilustracji; 
 Zajęcia umuzykalniające- zabawy przy piosence Świat przed milionów lat; 

 Podróż do kopalni- zajęcia matematyczne (porównywanie liczebności zbiorów, 

wprowadzenie znaków matematycznych:=, <,>, stosowanie ich w różnych 

sytuacjach zadaniowych); 

 Zabawa ruchowa z elementami równowagi- Przenieś bryłkę; 

 Spotkanie z Mikołajem, śpiewanie piosenki dla Mikołaja- M. Jeżowskiej „Kochany 

Panie Mikołaju”. 



Tydzień II- „Idzie zima ze śniegiem” 

 

 

 Odkrywanie i utrwalanie litery Y małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; 

 Domy pobielone śniegiem- zabawy słownikowe z wykorzystaniem obrazka; 

 W zimowej scenerii- malowanie na foli aluminiowej- zajęcia plastyczne; 

 Zabawa rozwijająca percepcję słuchową- Zimowa orkiestra; 

 Zimowe zabawy- rozmowa na ilustracji przedstawiające zimowe sporty 

olimpijskie oraz na podstawie wiersza P. Beręsewicza Podwórkowa olimpiada; 

  Urządzenie „Mini olimpiady sportowej”; 

 Zabawa słownikowa Biały za białego; 

 Zimowe czary- zabawy badawcze (obserwacja pogody, nazywanie zjawisk  

atmosferycznych charakterystycznych do zimy); 

 Improwizacja ruchowa Śnieg (zabawa rozwijająca koncentrację oraz 

spostrzegawczość wzrokową- Zamieć śnieżna); 

 Zajęcia umuzykalniające- Instrumentacja piosenki List do zimy; 

 Historyjka obrazkowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej- Zaremby 

Sekret bałwana; 

  Zabawa ruchowa Dookoła bałwanka- rozwijanie orientacji przestrzennej; 

 Zabawa Karta z bałwankiem- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci; 

 Bałwankowa rodzina- zajęcia matematyczne, odkrywanie i utrwalanie zapisu 

cyfrowego liczby 7 ; 

 Zabawa orientacyjno- porządkowa- Pada śnieg; 

 Ćwiczenia oddechowe- Gwiazdki śniegowe (utrwalanie umiejętności liczenia). 

 

 

 



Tydzień III-„Idą święta” 

 

 

 Zorganizowanie kącika świątecznego; 

 Ćwiczenia słuchowe Wszystko co świąteczne- wzbogacenie słownictwa; 

 Poznawanie i utrwalanie tradycji bożonarodzeniowych, potraw wigilijnych; 

 Wzbogacanie informacji na temat form składania życzeń oraz treści 

życzeń świątecznych; 

 Zabawa rozwijająca umiejętność prawidłowego oddychania- Aniołki i piórka; 

 Odkrywanie i utrwalanie litery R- małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; 

 Wykonanie ozdób, dekoracji świątecznych, kartek świątecznych; 

 Nieoczekiwany gość- rozmowa inspirowana opowiadaniem M. Strękowskiej- 

Zaremby Sąsiad; 

 Zabawa ruchowa z elementem rzutu- Celuj śnieżką, z wykorzystaniem 

papierowych kul; 

 Zabawa słuchowa Ile razy zagrałam?; 

 Zabawa Nakrywamy do świątecznego stołu- poznawanie podstawowych 

zasad Savoir-vivre; 

 Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki- Zbliżają się święta; 

 Słuchanie i nauka piosenki Idą święta; 

 Jak to z narodzeniem Pańskim było? – teatrzyk sylwet; 

 Zabawa ruchowa Małe bombki i duże bombki; 

 Słuchanie i nauka wybranych kolęd; 

 Zabawa z elementami ćwiczeń oddechowych- Prezent dla pluszowego misia; 

 Przedświąteczny tydzień Olka- zajęcia matematyczne (dostrzeganie rytmu 

i stałego następstwa dni tygodnia); 

 Zabawa ruchowa Łańcuchy choinkowe; 

 Uroczysty Obiadek Wigilijny. 

 


