
Treści programowe  

                          Grudzień 

 

 
Tydzień I – Co robimy w wolnym czasie? 

 
 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących 

zjawisk atmosferycznych; 

 Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych; 

 Zapoznanie z litera „L, l” – małą, wielką, drukowaną, pisaną; 

 Umuzykalnianie dzieci – zabawy przy piosence „Grudzień’; 

 Utrwalanie wierszyków, kolęd na przedstawienie Bożego Narodzenia; 

 Rozwijanie sprawności manualnej – wykonanie upominków dla rodziców 

 Poznanie zawodu Górnika; 

 Strojenie choinki; 

 Spotkanie z Mikołajem; 

 

Realizacja programu „ Na straży przyrody” 

 
 

 

 

 

Tydzień II – To już zima 
 

 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą – zwracanie uwagi na kolory i 

piękno przyrody w zimowej szacie; 

 Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy; 

 Poznawanie wybranych właściwości śniegu, lodu; 

 Zapoznanie z literą „Y, y” – małą, wielką, drukowaną, pisaną; 

 Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego „ Przygoda na górce”; 

 Rozwijanie słuchu fonematycznego – ćwiczenia artykulacyjno – słuchowe „ Zimowy 

spacer”; 



 Ćwiczenia słuchowe – „Wokół zimy”; 

 Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Szczypawka”; 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej – zabawy pod hasłem „Bawimy się z 

Bałwankiem”; 

 Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – trójką; 

 Umuzykalnianie dzieci – nauka piosenki „Zima biała”; 

 Zachęcanie do zabaw badawczych – zabawy na placu przedszkolnym; 

 Rozwijanie sprawności manualnych – praca plastyczna „Bałwanek” 

 

 
 

III – Święta tuż – tuż 

 
 Kultywowanie tradycji zwyczajów rodzinnych związanymi z świętami Bożego 

Narodzenia; 

 Wzajemne okazywanie sobie uczuć – tworzenie wzajemnych relacji opartych na 

szacunku i miłości; 

 Rozwijanie mowy – słuchanie fragmentu opowiadania  H. Ch. Andersena „Choinka”; 

 Zapoznanie z wyglądem stołu – rozmowa o zwyczajach świątecznych inspirowana 

wierszem J. Koczanowskiej „Wigilia”; 

 Rozwijanie sprawności manualnej – praca przestrzenna „Aniołek”, „Bombka”; 

 Umuzykalnianie dzieci – zabawy przy piosence „Choinkowe całusy”; 

 Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 6; 

 Zapoznanie z literą „R, r” – małą, wielką, drukowaną, pisaną; 

 

 



Zajęcia dodatkowe: 

 
Zabawy sensoryczne  z elementami sensoplastyki: 

 

 Masa porcelanowa; 

 „Zimowe zabawy”- zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej, foli malarskiej, 

zabawy manualne „Sztuczny śnieg” 

 

Zabawy z literami, rozwijanie słuchu fonematycznego 

 

 Podskocz(klaśnij,wstań,tupnijitp.),jeśliusłyszyszwyrazrozpoczynającysięnp.głoską“o”; 

 Zabawa “Jaworowi ludzie” zatrzymane dziecko próbuje podać wyraz na podaną 

głoskę- np. m jak mama; 

 Utrwalanie wierszyków na przedstawienie; 

 Utrwalanie liter poznanych podczas zajęć: karty pracy, wyszukiwanie w wyrazach, 

wyklejanie, wydzieranie. 

 

Zabawy z matematyką: 

 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej względem drugiej osoby; 

 Utrwalanie nazw miesięcy w zabawie. 

 

 

 

Materiał wprowadzany i utrwalany na zajęciach prowadzonych elementami  

Wczesnej Nauki Czytania według prof. J. Cieszyńskiej – w oparciu o serię książeczek „Kocham czytać” 

 i „MOJE SYLABKI”  oraz „Ruchomy alfabet” Elżbiety Wianeckiej 

 

ZESZYT 3 - SYLABY OTWARTE ZAKOŃCZONE SAMOGŁOSKĄ (MA, MO, MU,              ME , MI , MY, 

PA, PO, PU, PE, PI, PY); wyrazy MAMA, LAMA, PUMA, EMU 

ZESZYT 4 – SYLABY OTWARTE (BA, BO, BU, BE, BI, BY, LA, LO, LE, LU, LI, LY), wyrazy BABA, 

LALA, LIPA, LUPA, BELA, BAL, POLE  

ZESZYT 5 – SYLABY OTWARTE, ZAKOŃCZONE SAMOGŁOSKĄ (F,W),                     SYLABY 

ZAMKNIĘTE, ZAKOŃCZONE SPÓŁGŁOSKĄ;  WYRAZY DO GLOBALNEGO CZYTANIA: MEWA, 

FALA, EWA, WALA, PLAMA, LAMPA 

ZESZYT 6 - SYLABY OTWARTE, ZAKOŃCZONE SAMOGŁOSKĄ (T,D), SYLABY ZAMKNIĘTE, 

ZAKOŃCZONE SPÓŁGŁOSKĄ; WYRAZY DO GLOBALNEGO CZYTANIA: TATA, TAMA, BILET, 

LATO, DOMY, DYMY, WODA.  TEKST: ALE PADA. PADA I PADA. A MY W DOMU. ALE NUDY! 

ZESZYT 7 - SYLABY OTWARTE, ZAKOŃCZONE SAMOGŁOSKĄ (S,Z), SYLABY ZAMKNIĘTE, 

ZAKOŃCZONE SPÓŁGŁOSKĄ (AS, OS, US, ES, IS, YS); WYRAZY DO GLOBALNEGO CZYTANIA: 

PASY, MASA, LASY, KOSY, ZUPA, WAZA, WOZY, ZEBU.  

TEKST: ADAM LATA SAMOLOTEM.  TU MOTYLE I OSY. 

A TAM DOMY I LAS. POD LASEM LISY I SOWY. 

 


