
 

Zagadnienia programowe na grudzień 2022 dla Grupy II 

Tematyka kompleksowa: 

1. Nasze ciało – realizacja projektu edukacyjnego” Ruch to zdrowie” 

2. Wiadomość z daleka – spotkanie z Mikołajem 

3. Zima tuż- tuż 

4. Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia – Święta 

5. Hej, kolęda, kolęda! 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Nasze ciało 

 utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, 

kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, 

rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego 

ciała 

 utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie zmysłów i 

odpowiadających im narządów, rozwijanie słuchu fonematycznego, 

doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki 

małej, kształcenie zmysłów, integrowanie grupy, budowanie poczucia zaufania 

w grupie 

 poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu 

stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, rozwijanie 

umiejętności klasyfikacji według symbolu, kształtowanie umiejętności 

odwzorowywania, rozwijanie umiejętności słuchania, kształtowanie nawyku 

mycia zębów 

 poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu 

muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności 

fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne 

 poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, kształcenie umiejętności 

wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, rozwijanie motoryki małej, 

zachęcanie do odkrywania nowych smaków 

 

Tydzień II. Wiadomość z daleka – spotkanie z Mikołajem 



 

 poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku 

wobec osób pracujących w różnych zawodach 

 poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych), 

wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności manualnej, 

wdrażanie do zgodnej współpracy w parze i grupie 

 utrwalanie pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania 

przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności 

odwzorowywania, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie 

umiejętności przeliczania, wdrażanie do wyciągania wniosków z obserwacji 

(zabawy badawczej), rozwijanie umiejętności samodzielnego organizowania 

sobie wolnego czasu 

 poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz 

symbolem Poczty Polskiej, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, 

rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas 

różnych aktywności 

 poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, 

kształcenie zmysłów (dotyku, wzroku), wzmacnianie poczucia własnej wartości 

 

Tydzień III. Zima tuż-tuż… 

 poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności 

rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny 

fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o 

odpowiednim ubiorze 

 poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie 

motoryki, wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy 

 poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie pojęć: duży, mały, 

rozwijanie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

na temat wysłuchanego utworu, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, 

dostrzeganie naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu), wdrażanie do 

dokładnego obserwowania otoczenia 



 

 utrzymywanie ciała w jednej pozycji, ćwiczenie ruchów w wolnym tempie i o 

dużym ciężarze, rozwijanie drobnej motoryki i wrażliwości dźwiękowej, 

poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu 

muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej 

postawy ciała, uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej 

 poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, 

doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie 

umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, 

budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach 

 

Tydzień IV. Przygotowania do świąt – Święta 

 poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 

rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny 

fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt 

 poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 

wdrażanie do uważnego słuchania słowa czytanego, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na wskazany temat za pomocą słowa, pracy plastycznej, 

gestu i mimiki, wdrażanie do niesienia pomocy smutnym, samotnym i 

pokrzywdzonym 

 poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie 

umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, 

doskonalenie liczenia w zakresie 0–6, budzenie zainteresowania 

eksperymentami, rozwijanie wyobraźni, budzenie zainteresowania tradycjami 

bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania 

 poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze 

świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie 

wrażliwości muzycznej 

 poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności 

manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do 

starannego wykonywania prac plastycznych 

 

 

 



 

Tydzień V. Hej, kolęda, kolęda! 

 utrwalenie znajomości wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie 

tężyzny fizycznej, zachęcanie do bycia życzliwym 

 poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie 

umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności 

dokonywania analizy słuchowej (podział słów na sylaby), doskonalenie 

sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy podczas zabaw 

dydaktycznych, ruchowych i swobodnych 

 utrwalenie znajomości nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat, 

wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, doskonalenie 

umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie 

umiejętności odwzorowywania, poszerzenie słownictwa obcojęzycznego, 

doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do zgodnej 

współpracy w parze i w małej grupie 

 poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy, 

rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych, rozwijanie tężyzny fizycznej, 

ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego 

Narodzenia 

 utrwalanie wiadomości na temat Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, 

dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni 

przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wiersz: „Mikołaj” 

Mikołaj to taki święty. 

 Co dzieciom przynosi prezenty.  

Przychodzi do nas nocą, 

gdy na niebie gwiazdki migoczą. 

Ma brodę siwą i wąs kręcony, 

gruby brzuszek i płaszczyk czerwony. 

Wszystkie dzieci na niego czekają, 

bo tak bardzo go kochają. 

 

Piosenka: „Choinko piękna jak las” 

 I.  

Stała pod śniegiem panna zielona, 

nikt prócz zająca nie kochał jej. 

Nadeszły święta i przyszła do nas, 

pachnący gościu, prosimy wejdź! 

Ref. 

Choinko piękna jak las, 

choinko zostań wśród nas! 

Choinko piękna jak las, 

choinko zostań wśród nas! 

II. 

Jak długo zechcesz, z nami pozostań, 

niech pachnie tobą domowy kąt. 

Wieszając jabłka na twych gałązkach 

życzymy wszystkim Wesołych Świąt! 

Ref. 

Choinko piękna jak las… 

 


