
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  na miesiąc  

grudzień dla dzieci 4 i 5 letnich z grupy SŁONECZKA 
 
 

Tematy kompleksowe i  zadania dydaktyczno –wychowawcze: 
 

Tydzień I – „Jak wyglądał świat przed milionami lat”-  Wspólne zapoznanie                                         

z prehistorycznymi zwierzętami i roślinami występującymi na Ziemi przed milionami lat. 

Poznanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej oraz 

różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody),                     

a także form ich wykorzystania. 

 Tydzień II ,,Idzie zima ze śniegiem" – Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie 

zimą. Zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznawanie 

zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy. Wzbogacanie wiedzy o wybranych 

właściwościach fizycznych śniegu i lodu.  

Tydzień III ,,Idą święta " – Wprowadzenie świątecznego nastroju, wspólne dekorowanie 

sali, wykonanie bombek i ozdób choinkowych. Śpiewanie kolęd. Zapoznanie dzieci                              

z występowaniem zdarzeń czasowych , pór roku, miesięcy. 

Tydzień IV „Tradycje świąteczne” - poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji 

obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce i zwyczajów noworocznych; rozwijanie 

umiejętności muzycznych oraz plastycznych; zachęcanie do utrzymywania więzi 

rodzinnych; doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu                        

z bliskimi; kształtowanie umiejętności właściwego 

zachowania się w trakcie wizyty  w gościach. 

 

Wiersz:  

„Dinozaury” (autor nieznany)  

Ogon, tułów, szyja, głowa… Postać prawie jest gotowa. 

Jeszcze tylko cztery nogi i wychodzi potwór srogi.  

Taki duży wśród zarośli… Pewnie byśmy za nim poszli.  

Lecz to było wieki temu. Teraz już go nie znajdziemy.  

Spytasz – czemu? Bo wymarły. Mam na myśli – 

dinozaury. 

 



Piosenka: 

„Przyszła Zima Biała” 

Przyszła zima biała, 

śniegu nasypała 

Zamroziła wodę, 

staw pokryła lodem 

Ref. Tupu, tup po śniegu 

Dzyń, dzyń, dzyń na 

sankach 

skrzypu , skrzyp na 

mrozie 

lepimy bałwanka.  

Kraczą głośno wrony 

Marzną nam ogony 

mamy pusto w brzuszku 

dajcie nam okruszków. 

Ref. Tupu, tup… 

Ciepłe rękawiczki 

i wełniany szalik, 

białej, mroźnej zimy, 

nie boję się wcale. 

Ref. Tupu, tup… 

 

Wiersz:  

„Bałwan”   

  

Sypie śnieżek już od rana 

Ulepimy dziś bałwana 

Śnieżny ludek wkrótce stanie 

Na podwórku przy parkanie 

 

Zabaw w śnieżki nasz towarzysz 

Będzie wiernie stać na straży 

Nic, że mrozem zima dmucha 

Nie przestraszy tego zucha! 

 


