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Tydzień I – Nasze rodziny 

 wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych 
 rozbudzanie zainteresowania światem liter 
 wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: 
„kuzyn”, „wujek”, „krewny”, „stryjek”, „ciocia”, „prababcia”, 
„pradziadek”, „szwagier”, „siostrzenica”, „bratanek” 

 wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby 
 wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w 
zakresie 1–8 

 wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z 
wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych  

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia 
emocji i uczuć własnych i innych ludzi 

 aktywne uczestnictwo w różnych ćwiczeniach ruchowych z przyborami 
 
Tydzień II – Świąteczne przygotowania 

 poznawanie form komunikacji międzyludzkiej dawniej i dziś 
 budzenie zaufania do drugiej osoby 
 poznawanie synonimów wyrazu prezenty 
 doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej 
 poznawanie elementów świątecznych dekoracji i sposobów ich 
wykonania 

 poznawanie tradycji świątecznych poprzez zorganizowanie kącika 
tematycznego 

 rozwijanie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek 
 poznawanie nowych smaków oraz elementów zwyczajów i tradycji 
świątecznych 

 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania poleceń N. 
 
Tydzień III – Wesołych Świąt 

 Poznawanie utworów o wartościach wychowawczych 
 Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i parach 
 Rozwijanie umiejętności zachowania powagi w różnych sytuacjach, w 
tym humorystycznych 

 Poznawanie i poszerzanie wiedzy z zakresu astronomii 
 Dowiadywanie się o odkryciach i wyprawach badawczych w kosmos 



 Rozpoznawanie głosów instrumentów, dostrzeganie sposobu i możliwości 
wpływu muzyki na nastrój 

 Rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu kukiełek oraz przy 
tworzeniu samodzielnych opowiadań 

 
Tydzień IV – Co to znaczy być dobrym? 

 budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy 
w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, 
umiejętność wygrywania i przegrywania) 

 wdrażanie do utrzymania prawidłowej pozycji ciała w różnych sytuacjach 
(ćwiczenia gimnastyczne, zabawy) 

 doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec 
kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach 

 wspomaganie rozwoju mowy oraz umiejętności komunikacyjnych 
 wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się wskazaną literą 
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat 
 rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich 
kontynuowanie 

 dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć) 
 
Grudniowy wierszyk i piosenka 
 
Wiersz „Świąteczne podarki” Rafał Lasota 
 
Pod choinką są prezenty. 
Każdy prezent jest zamknięty. 
Każdy prezent na mnie zerka, 
Bym rozwinął go z papierka. 
 
Wyobraźnią już rysuję, 
Co tam w środku się znajduje? 
Może misiek, klocki może… 
Ty prezencie! Ty potworze! 
 
Złość już mnie za gardło ściska, 
Chcę rozwinąć prezenciska! 
Łypią na mnie pod choinką 
Kolorową kuszą minką! 
 
To za wiele! Ponad siły! 
Już nie będę dla nich miły! 

Niech już idą z mego domu! 
Ja je oddam byle komu! 
 
Nawet łezka mi nie spłynie, 
Gdy to wszystko w koszu zginie! 
Ale… jeśli w tych paczuszkach 
Dwa cukrowe są jabłuszka?! 
 
Jeśli jest tam misio mały, 
Co zielone ma sandały! 
Może są tam cukiereczki 
I orzeszki, i książeczki…! 
 
Trudno! 
Choć się czas odwleka, 
To ja na nie już poczekam…  

 



Piosenka „Święta to czas niespodzianek” 
 
1.  
Czy spadnie śnieg  
I czy znów odwiedzi mnie  
Ten ważny gość  
On wszystkim dzieciom chce  
Prezentów moc  
Tak wymarzonych dać  
Czas nadszedł już  
Mikołaju, Mikołaju Jestem tu! 
 
Ref.  
To niespodzianek czas  
Renifer ciągnie sanie przez śnieg  
Mój list Mikołaj ma  
Marzenia dzisiaj spełnią się  
Już nos przy szybie marznie  
I niecierpliwi się mały brat  
Bo niespodzianki Kocha świat! 
 
 
 

2.  
Uwielbiam czas  
Kiedy wszyscy blisko są  
I gwiazdki blask  
Rozświetla mroźną noc  
Już dzwonki sań  
I głośne „ho ho ho!”  
Usłyszeć chcę  
Mikołaju, Mikołaju Wołam Cię!  
 
Ref.  
To niespodzianek czas  
Renifer ciągnie sanie przez śnieg  
Mój list Mikołaj ma  
Marzenia dzisiaj spełnią się  
Już nos przy szybie marznie  
I niecierpliwi się mały brat  
Bo niespodzianki Kocha świat! x 2  
 
Czy spadnie śnieg? Czy on znów 
odwiedzi mnie

 
 
 
 
Ważne wydarzenia: 
07.12 – Mikołajki 
13.12 – Warsztaty świąteczne z rodzicami 
15.12 – Festiwal piosenki świątecznej 
19.12 – Koncert Promusica 
 


