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Co słychać 

w „Przedszkolu pod lipami” 

 

 

„ „ 

 

 

 

 

  

  Wesołych Świat, Szczęśliwego Nowego Roku 2020 !!!    
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To już było … 

1. Dzień jeża. 

2. Święto Niepodległości. 

3. Dzień Życzliwości 

4. Dzień  Pluszowego Misia.  

5. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 

 A co będzie? 

1. Mikołajki. 

2. Teatrzyk „W poszukiwaniu św. Mikołaja. 

3.  Bożonarodzeniowy koncert. 

4. Wigilia w Przedszkolu.             

 
                           Ile chłopiec otrzyma prezentów? Policz.  
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WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień 

Jak wyglądał świat przed milionami lat 

 Wzbogacenie wiedzy na temat warunków panujących w 

prehistorycznym lesie 

 Rozwijanie umiejętności matematycznych 

 Rozwijanie sprawności ruchowej. 

 Budzenie zainteresowań dzieci historią Ziemi. 

Idzie zima ze śniegiem 

 Dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla 

zimy. 

 Rozwijanie umiejętności wokalnych. 

 Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

 Rozwijanie sprawności manualnej. 

Świąteczne tradycje 

 Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego 

Narodzenia.  

 Utrwalenie pojęć wysoko, nisko. 

 Wzbogacenie słownictwa. 

 

 

Biedronki 
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 „Dinozaur”- wiersz 

Dinozaur stawia ciężkie kroki  

i groźnie rozgląda się na boki.  

Idzie przez wysokie góry,  

które sięgają hen, aż pod chmury.  

Odpoczywa, kiedy jest zmęczony,  

chrapie, kiedy jest najedzony,  

płynie rwącą rzeką,  

 

śpi na piaszczystej plaży.  

Czasami, oparty o pień drzewa,  

długo o czymś marzy.  

Nie boi się silnych wiatrów,  

nie boi się burzy,  

ma dużo siły i jest bardzo duży. 

 

 

 

 

 
 

 
Pokoloruj małego dinozaura, policz bombki. 

 



Przedszkole Publiczne „Przedszkole pod lipami”            grudzień 2019                                     
 

 

 Strona 5 

Kolega Dinozaur”- piosenka 

I. Czy znacie mojego kolegę dinozaura? 

Dziś chowa się w małej książeczce. 

Dawno, dawno temu mieszkał tu, na ziemi, 

i o tamtych czasach opowiada chętnie.  

 

Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny, 

a wkoło wielkie wulkany dymiły, 

na naszej planecie mieszkały olbrzymy, 

straszne dinozaury. 

Straszne dinozaury. 

 

II. To wtedy powstały bezkresne oceany, 

wysokie tworzyły się góry 

i na wszystkich lądach, w morzach, oceanach 

królowały wielkie gady – dinozaury. 

 

Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny… 

 

 

      

Pokoloruj największego dinozaura. 
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„Pierwszy śnieg”- piosenka 

I. Od samego ranka pada śnieg. 

Cała droga nim zasłana. 

Dzieci wyszły z domów, cieszą się,  

ulepiły już bałwana. 

 

Ref.: Zima przyszła już, 

gwiżdże wiatr, gwiżdże wiatr, 

trzeszczy mróz, trzeszczy mróz. 

Zima przyszła już,  

gwiżdże wiatr, trzeszczy mróz 

. 

II. Narty przypiął sobie mały Krzyś, 

łyżwy założyła Jola, 

wszystkie dzieci jechać dzisiaj 

chcą 

na saneczkach do przedszkola. 

 

Ref.: Zima przyszła… 

III. Nawet mały kotek cieszy się, 

łapiąc w łapki płatki śniegu. 

Chciał dogonić wszystkich – no i bęc, 

wpadł na zaspę w pełnym biegu. 

Ref. Przyszła zima….. 

 

   Połącz płatki śniegu w pary, czy wszystkie będą miały parę.  
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„Choinka”- wiersz 

 

Przyszła do przedszkola 

choinka zielona, 

powiedziała dzieciom: 

– Chcę być wystrojona. 

 

Dzieci się zebrały,  

pracę podzieliły 

i piękne ubranka 

choince zrobiły. 

 

Świątecznie ubrana, 

jasnym blaskiem świeci. 

Choinka została 

w przedszkolu, u dzieci.  

 

 

 

 

 
                                               Rysuj po śladzie 
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Pokoloruj według wzoru. 
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Pieczemy ciasto – masażyk zabawa 
 

Ucieramy masło z cukrem, 

(kręcą koła piąstkami na plecach kolegi) 

(uderzają w plecy pięściami licząc)  

dosypujemy mąkę 

(uderzają palcami w dół i w górę) 

dokładnie ugniatamy 

(ugniatają i lekko podszczypują) 

wszystkie składniki, 

wałkujemy ciasto, 

aby nam się zmieściło na blaszce. 

 ( naśladują wałkowanie w górę i w dół) 

kroimy upieczone ciasto. 

(naśladują krojenie) 

Zabawa w parach(5- 6 lat). 

 

 

 

 

   Rymowanka -  zabawa  

Ręce dwie, 

(wykonują dwa klaśnięcia), 

nogi dwie, 

(wykonują dwa tupnięcia), 

do roboty palą się. 

(pocierają dłonie o siebie), 

Biegną szybko, 

(biegną w miejscu) 

podskakują 

(wykonują dwa podskoki), 

w górze wietrzyk 

(podnoszą ramiona w górę) 

naśladują. 

(poruszają się na boki). 
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Wiewiórki 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień 

Świat dinozaurów 
 Poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów. 

 Ubieranie się odpowiednie do warunków atmosferycznych występujących – 

zimą( zapobieganie zmarznięciu.   

 Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni. 

Rozpoznaje i nazywa cyfry. 

 Liczymy w zakresie  7. Rozwijanie umiejętności liczenia. 

 Poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki 

węgla kamiennego. 

 Odkrywanie litery Y, y. Rozwijanie słuchu fonematycznego. 

Nadeszła zima 

 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie - zimą, np. zwracanie uwagi 

na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. 

 Poznanie nazw sportów zimowych .      

 Poznanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwagi na 

zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie. Poznanie nazw wybranych 

drzew iglastych: sosna, jodła, świerk, modrzew. 

 Wybiera figury wg wybranej  podanej cechy 

Święta tuż, tuż 

 Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych – związanych z świętami 

Bożego Narodzenia. Wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – 

tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości. 

  Zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu, tradycyjnymi wigilijnymi 

potrawami. 

 Odkrywanie litery R, r. Rozpoznaje i nazywa litery.  

 Porusza się rytmicznie przy muzyce. 
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          POPAKUJ  PIERNIKI – PO 7 W TOREBCE. 
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Polka Tramblanka - piosenka 

Oj, zagrajta nam poleczkę 

Poleczkę, poleczkę 

Oj, potańcujem troszeczkę 

Oj, potańcujem troszeczkę 

Oj, zagrajta nam poleczkę 

Oj, potańcujem troszeczkę 

 

Dobra poleczka, bo skoczna 

Bo skoczna, bo skoczna 

Ale najlepsza z Opoczna 

Ale najlepsza z Opoczna 

Dobra poleczka, bo skoczna 

Ale najlepsze z Opoczna. 

 

Pokoloruj tak samo takie same słodycze. 
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ZIMA - piosenka 
  

1. Taka cisza dookoła, 

 tak się zmieniło park i sad. 

Nocą przyszła do nas zima 

Zasypała śniegiem świat. 

Ref;Pada śnieg, pada śnieg, pada biały śnieg. 

  Pada śnieg, biały śnieg, biały śnieg. 

2. Patrz śnieżynki tańczą walca 

i wirują z wiatrem w takt. 

Wznoszą się wysoko w górę. 

Niech ten taniec długo trwa. 

Ref:Pada śnieg… 

3. Jest tak pięknie tak jak w bajce, 

jakby ktoś odmienił świat. 

Jakby czarodziejską różdżką 

zmienił wszystko wokół nas. 

Ref;Pada śnieg…. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +Nazwij zimowe  

ubrania i 

pokoloruj. 
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 Domowe święta – piosenka 

I. Lubię, kiedy grudzień 

biega już po świecie, 

bo niedługo święta, 

sami rozumiecie. 

Zbierze się rodzinka tu, 

przy świątecznym stole, 

gwiazdka w górze, my – na dole, 

razem w blasku świec. 

Ref.: Święta z choinkami, święta z prezentami, 

pełne ciepłych rąk i serc, co grzeją w krąg. 

Święta z życzeniami, święta z kolędami, 

święta zawsze są tam, 

gdzie jest mój dom, 

tam gdzie jest mój dom. 

II. Lubię granie dzwonków 

i w światełkach miasto. 

Gdy choinkę stroję, 

z kuchni pachnie ciasto. 

Chodzę na paluszkach 

i mikołaja szukam. 

W szybę okna lekko stukam, 

by przyjechał dziś. 

Ref.: Święta z choinkami… 

 III.  Gdy polecą płatki 

ze śnieżnego nieba, 

czuję, że do szczęścia 

tak niewiele trzeba. 

Troszkę przytulenia 

z cudowną mą rodzinką, 

niespodzianki pod choinką – 

oto magia świąt! 

  

Ref.: Święta z choinkami… 

    

 
POKOLORUJ DANIA WIGILIJNE. 

POLICZ PIEROGI NA TALERZU I LUZEM, KTÓRYCH JEST 7 

                Jaką rybę zjadamy najczęściej podczs kolacji wigilijnej. 
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„Choinka” wiersz 

 

W ten szczególny wieczór tańczą świec płomyki, 

salę wypełniają skaczące ogniki. 

W kącie naszej sali, pięknie wystrojona, 

panna choineczka uśmiecha się do nas. 

Na niej bombki, łańcuch, lampki kolorowe, 

gwiazdeczki prześliczne, złocone, bajkowe. 

Na jednej gałązce piernikowe ludki, 

a na innej siedzą małe krasnoludki. 

Pajacyk, kogucik, maleńkie serduszka, 

chrupiące ciasteczka, pachnące jabłuszka. 

Niech gwiazda na niebie jasnym światłem świeci. 
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                                  Znajdź 5 różnic.  
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Rysuj po śladzie. Pokoloruj. 
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Dorysuj brakującą połowę choinki. 
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Urodziny, urodziny, urodziny! 

Sto lat będziemy śpiewać 

  grudnia Natalia Kwiatkowska (Wiewiórka) 

  14 grudnia Liliana Grudzińska (Wiewiórka) 

 

                                                                       

      Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 

                                                           Niech zawsze radość gości. 

                                                           Lodów, ciastek i  słodyczy 

              „ Przedszkole pod lipami” życzy  

    

 

 

Pokoloruj tort urodzinowy . 

Dorysuj drugiemu misiowi, brakujące elementy. Aby wyglądały tak 

samo. 
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KĄCIK DLA RODZICÓW  

Tradycja Świąt Bożego Narodzenia 

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególnej życzliwości, wzajemnej 

pomocy, dostrzegania potrzeb innych i wzajemnego obdarowywania się. 

Dajemy również dzieciom szansę odczuwania radości z obdarowywania 

innych. Wszystkie doświadczenia związane z tym przeżyciem, którego 

doświadczamy w dzieciństwie, będą owocowały pozytywnymi nawykami w 

przyszłości. 

Zwyczaje Świąteczne stanowią w życiu dziecka ważny element 

dydaktyczny i wychowawczy. 

Dziecko intuicyjnie wyczuwa i poznaje, co dla najbliższych jest istotną 

wartością. Zachowanie dorosłych, różnego rodzaju czynności ujawniające 

sposób świętowania, pozostawiają głęboki ślad w kształtującym się od 

najmłodszych lat życiu dziecka. Nawet małemu dziecku warto pomóc w 

głębszym przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia, uwzględniając oczywiście 

wiek i możliwości poznawcze dziecka. Nie chodzi o to, by przesłanie świąt 

zostało dzieciom przysłonięte przez góry kosztownych prezentów lub 

traktowanie tych dni jedynie, jako okazji do spotkań dorosłych przy suto 

zastawionym stole. 

 Święta Bożego Narodzenia to chyba najbardziej rodzinny okres w roku. Dla 

wielu dorosłych wspomnienia przeżywanych w dzieciństwie świąt mają przez 

całe życie niezapomniany smak i koloryt. 

W przedświątecznym zabieganiu warto znaleźć chwilę na wspólne z 

dzieckiem przygotowanie dekoracji świątecznych, np. łańcuchów lub innych 

ozdób choinkowych. Przy słuchaniu kolęd i świątecznych piosenek spędzicie 

pożytecznie czas, automatycznie rozwijając u niego sprawność manualną i 

wyobraźnię. Dzieci są szczęśliwe, kiedy mogą brać udział w świątecznych 

przygotowaniach. Otwieranie pudeł z ozdobami choinkowymi oraz ozdabianie 
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nimi domu i choinki jest niepowtarzalnym przeżyciem. Będzie to także dobry 

moment na wyjaśnienie dziecku znaczenia nadchodzących świąt. 

Dzieci mogą także wziąć udział w przygotowaniu świątecznych potraw. 

Własnoręcznie wykonane pierniczki czy inne słodkości sprawią, że dziecko 

poczuje się kimś ważnym i wyjątkowym, a pochwały domowników i rodziny 

zwiększą jego samoocenę. Po świątecznym posiłku czas na wspólne 

kolędowanie. Maluchy mogą przedstawić własny program artystyczny - 

wierszy i piosenek o tematyce świątecznej z pewnością nauczą się w 

przedszkolu, a w śpiewaniu kolęd pomogą wszyscy zgromadzeni. 

Dla dziecka Boże Narodzenie jest ogromnym przeżyciem, choć nie zawsze 

do końca zrozumiałym. Fakt, że rodzice nie idą do pracy i ubierają się 

odświętnie -oznacza ważne wydarzenie. Spędzanie świąt z całą rodziną jest 

niezwykle potrzebne w rozwoju społecznym małego dziecka, które odkrywa, 

że jest kochane przez mamę, tatę, dziadków i rodzeństwo. Maluch 

uświadamia sobie, że ma dużą, kochającą rodzinę, co przyczynia się do 

osiągnięcia równowagi emocjonalnej. Święta to wspaniała okazja do 

przekazania dzieciom bożonarodzeniowej tradycji. 
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