
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne 
grudzień

Grupa VII „Żuczki”

Tematy kompleksowe:
1. Pomagamy zwierzętom ( 28.11-02.12)
2. Czekamy na Mikołaja ( 05.12-09.12)
3. Święta za pasem, w domu pachnie lasem (12.12- 16.12)
4. Czekamy na święta ( 19.12 – 23.12)

Zadania:

 Poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do zimy.
 Uwrażliwienie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami ich 

bytowania zimą.
 Prezentacja możliwości pomagania przetrwania zimy przez zwierzęta.
 Prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
 Zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt.
 Przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 Nauka śpiewania kolęd i pastorałek.
 Zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd.
 Kształcenie u dzieci potrzeby spędzania świąt, ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym.
 Wdrażanie do świadomego uczestniczenia w życiu rodzinnym w czasie odpoczynku czy 

wykonywania prac domowych, szczególnie w przedświątecznym okresie.
 Zachęcanie do aktywnego i bezpiecznego uczestniczenia w dekorowaniu mieszkania na 

Święta Bożego Narodzenia.
 Uświadamianie, że świąteczna kolacja wigilijna jest wyjątkowym spotkaniem rodzinnym i 

dlatego należy zachowywać się zgodnie z tradycją i szczególnie grzecznie.
 Zachęcanie do okazywania wdzięczności i radości z otrzymywanych prezentów. Kształcenie 

umiejętności pełnienia roli gospodarza w czasie uroczystości przedszkolnych

Piosenka „Puk, puk”

1.Puk, puk, puk do drzwi stuka ktoś.
Klik, klik, klik, radośnie dzwoni gość.
Otwieram drzwi, to jesteś ty.
Czekałem tyle dni, więc usiądź tu i ogrzej się.
A ja zaśpiewam Ci.
Ref. Mój kochany Mikołaju cały rok czekałem.
Byłem bardzo, bardzo grzeczny, bardzo się starałem.
2.Ha, ha, ha uśmiech miło brzmi
Hi, hi, hi radośnie dzisiaj mi.
Otwierasz wór prezentów sznur, przyniosłeś wiele mi.
Ja cieszę się tak miło jest
Zaśpiewam znowu Ci.
Ref. Mój kochany Mikołaju cały rok czekałem.
Byłem bardzo, bardzo grzeczny, bardzo się starałem. 



Wieczór wigilijny  T. Kubiak

Biały obrus lśni na stole, 
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince 
co tu przyszła na noc.
Na talerzu 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.


