
 

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze grudzień  

grupa „Motylki”  

Tematy: 

1. „Kulinarne wyzwania” (28.11-2.12) 
2. „Co cieszy Św. Mikołaja” (05-09.12) 
3. „O czym w święta każdy z nas pamięta” (12-16.12) 
4. „Choinkowe ozdoby” (19-23.12) 
5. „Skąd wiemy, że mija czas” (27-30.12) 

 

 Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na treść opowiadania 

 Rozwijanie mowy 

 Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, witaniem Nowego 
Roku 

 Zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń świątecznych i wysyłania kart z 
życzeniami 

 Dbanie o higienę i czystość podczas przygotowywania pierników 

 Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji 

 Kształtowanie umiejętności społecznych 

 Nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami 

 Przestrzeganie reguł zabawy 

 Uczenie się współpracy w grupie 

 Czerpanie radości ze wspólnej zabawy 

 Wskazywanie i nazywanie kolorów 

 Wykonywanie prostych prac plastycznych 

 Rozwijanie zdolności manualnych 

 Stosowanie podczas zabaw określeń: długi-krótki, mały-duży 

 Rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem 
liczebników głównych 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej 

 Poznawanie rodzajów przyrządów do odmierzenia czasu 

 Opanowanie melodii i tekstu piosenki 

 Uwrażliwienie na różne elementy muzyki 

 Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 Rozwijanie zmysłu dotyku, słuchu 

 Uczestniczy w zabawach ruchowych 

 Rozwijanie sprawności ruchowej 

 Zachęcanie do dbałości o utrzymanie prawidłowej postawy ciała 

 Ćwiczenie pamięci poprzez naukę krótkich, prostych rymowanek 



 
Piosenka „Święty Mikołaju” 
1.  Święty Mikołaju, Święty Mikołaju 

Dzieci już czekają, gdzieś Ty gdzie? 
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj 
Przez komin zawoła: 
„ Śpieszę się, worek prezentów wielki mam, 
Dobrze marzenia Wasze znam. 
Wiem, że czekacie cały rok, 
Więc wydłużyłem krok”. 

2. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju 
Dzieci Cię kochają, czy Ty wiesz? 
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj 
Do dzieci zawoła: 
„ Ja Was też, worek prezentów wielki mam, 
Dobrze marzenia Wasze znam. 
Wiem, że czekacie cały rok, 
Więc wydłużyłem krok”. 

 

Rymowanka dla Świętego Mikołaja 

„Mikołaju nasz,  
dużo paczek masz, 
Jak Cię ładnie poprosimy  
to nam jedną dasz.” 

 
 
 
 

  


