
 

 

Zagadnienia programowe na grudzień 2022 dla Grupy V 

Tematyka kompleksowa:  

1. Wiadomość z daleka. 

2. Przygotowania do świąt. 

3. Hej kolęda, kolęda! 

4. Zima, zima… 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Wiadomość z daleka. 

 poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku 

wobec osób pracujących w różnych zawodach 

 poznanie kształtu litery k, K, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie 

słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, poznanie 

różnych sposobów przekazywania wiadomości, doskonalenie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, utrwalenie adresu zamieszkania 

 zapoznanie z wyglądem monet, utrwalanie wyglądu cyfr, rozwijanie 

umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, 

doskonalenie umiejętności przeliczania, kształtowanie rozumienia wartości 

pieniądza, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie 

 poznanie budowy piosenki i różnych sposobów przekazywania sobie 

wiadomości, zapoznanie z 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 (wzroku, dotyku), wzmacnianie poczucia własnej wartości 

 

Tydzień II. Przygotowania do świąt. 

 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 zwyczajów związanych z Wigilią, utrwalanie poznanych liter 

drukowanych i pisanych, wielkich i małych, doskonalenie umiejętności 

czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie umiejętności 

uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, 

zachęcanie do kultywowania tradycji wigilijnych 

 poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie 

umiejętności klasyfikacji, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie 

umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności rozwiazywania 

zadań tekstowych, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi 

i chęci ich kultywowania 

 poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze 

świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej i wrażliwości 

muzycznej 

 poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności 

manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do 

starannego wykonywania prac plastycznych 

 

Tydzień III. Hej kolęda, kolęda! 

 poznanie pojęcia „życzliwość” na podstawie tekstu opowiadania i różnych 

przykładów, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego 

myślenia, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozwijanie tężyzny fizycznej, 

zachęcanie do życzliwości wobec innych nie tylko od święta 

 utrwalanie wyglądu i brzmienia poznanych liter, doskonalenie umiejętności 

koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności budowania 

spójnych i logicznych wypowiedzi, ćwiczenia analizy słuchowej, rozwijanie 

wyobraźni, doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do uważnego 

słuchania poleceń 

 utrwalenie nazw figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności 

przeliczania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie 

umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności w tworzeniu 

rytmu, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw 

kierowanych i swobodnych, w sali i w ogrodzie 



 poznanie wybranej kolędy oraz znaczenia słowa „kolędnicy”, rozwijanie 

umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej oraz tężyzny fizycznej, 

ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego 

Narodzenia 

 utrwalanie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, 

dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni 

przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku 

 

Tydzień IV. Zima, zima… 

 poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, 

rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, 

rozwijanie tężyzny fizycznej, nauka oceniania różnych zachowań poprzez 

rozpoznawanie i nazywanie emocji im towarzyszącym 

 poznanie kształtu litery r, R, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie wyobraźni, 

rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki 

 rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 6, określanie jej aspektu 

kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw figur 

geometrycznych, poznanie zjawiska tworzenia się śnieżynek (płatków śniegu), 

rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych 

eksperymentów, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do 

zgodnego współdziałania w zespole 

 uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, 

rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała 

 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 

 

 

 

 

 



 

 

Piosenka: 

„Kochany Panie Mikołaju” 

sł. Jacek Cygan, muz. Majka Jeżowska 

 

1. Kochany Panie Mikołaju, 

my tak czekamy każdej zimy, 

dlaczego zawsze Pan przychodzi  

do nas, gdy śpimy? 

Czy to już musi tak pozostać? 

Czy to jest w księgach zapisane? 

Ja od prezentu bym wolała 

spotkanie z Panem. 

I wiem od dzieci, że z radością, 

chciałyby słuchać Pana głosu. 

W mróz ogrzejemy Panu uszy 

piosenką gorącą jak rosół! 

 

Ref.: Hu, hu, ha, hu, hu, ha, 

nasza zima zła! 

Ale zima z Mikołajem 

jest pachnącym, ciepłym majem! 

Zawsze bądź wśród nas 

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz! 

 

2. Kochany Panie Mikołaju, 

dziewczynka z bardzo smutną minką 

pyta mnie o to, czy Pan znajdzie 

prezent pod choinką? 

Czy ktoś o Panu nie zapomni, 

że Panu smutno będzie potem 

dzieci chcą Panu dać w prezencie 

serca szczerozłote. 

Takie serduszka pięknie grzeją 

w długich podróżach wśród zamieci, 

dzieci są Pana Mikołajem, 

a Pan jest Mikołajem dzieci. 

 

Ref.: Hu, hu, ha… 

 

 

 

Pastorałka: 

„Dziś w stajence” 

Sł. i muz. M. Breguła i H. Czich 

 

1. Dziś w stajence mały Jezus się 

narodził 

I pobożnie swoje małe rączki złożył 

Chociaż jest maleńki błogosławi już 

Wszystkim którzy zaśpiewali Mu. 

 

Ref.: Zaśpiewajmy kolędę  

Jezusowi dziś 

Niech kolęduje z nami cała ziemia 

Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś 

Niech kolęduje z nami cały świat 

 

2. W takt kolędy wieją wiatry  

szumią drzewa 

Cały świat kolędę Jezusowi śpiewa 

Niech kolędy nuta mocno  

w świecie brzmi 

Maleńkiemu Jezusowi dziś. 

Ref. 
 

3. "In excelsis Deo" śpiewajmy  
do Pana 

A śpiewając "Gloria" zegnijmy kolana 
Wielka radość dzisiaj ogarnęła nas 

Zaśpiewajmy Bogu jeszcze raz. 


