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                                                GRUDZIEŃ- 2022 
 
 
 
 
1. Zapoznanie z zawodem listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony 
temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w 
różnych zawodach. 
 
2.Poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomośco, poznanie litery K,k, utrwalenie 
numeru alarmowego112, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 
słuchania ze zrozumieniem, kształcenie słuchu fonematycznego i sprawności manualnej, 
oswajanie z udzielaniem pomocy poprzez dzwonienie pod numer 112. 
 
3.Utrwalenie pojęć ,,duży’’, ,, mały’’, utralenie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności 
klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności 
przeliczania, rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 
 
4.Poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dęntym ,kształcenie wrażliwości i 
pamięci muzycznej. 
 
5.Poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie 
zmysłu wzroku i dotyku, wzmacnianie poczucia własnej wartości. 
 
6.Poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, doskonalenie 
umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania jej nazw, rozwijanie tężyzny 
fizycznej, zachęcanie do  dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim 
ubiorze i odpowiedzialnej zabawia. 
 
7.Zapoznanie z pojęciem szadzi i mgły, poznanie litery R,r, rozwijanie słuchu 
fonematycznego wyobrazni i umiejętności wypowiadania się, kształtowanie sprawności 
manualnej,rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki oraz plac kolegów. 
 
8.Poznanie cyfry 6, utrwalenie nazw figur geometrycznych, poznanie czynników 
sprzyjających topnienia śniegu, kształtowanie pojęcia liczby ( w aspekcie kardynalnym, 
porządkowym, graficznym), rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z 
przeprowadzonych eksperymentów, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie 
pracy w grupie 
 
10. Poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, 
rozwijanie sprawności fizycznej i ksztatowanie prawidłowej postawy ciała , uwrażliwienie na 
piękno muzyki klasycznej, kształcenie poczucia ,,pulsu’’ w muzyce. 
 
11.Poznanie włściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej oraz 
spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków, 
budowanie wiary we własne siły. 
 



12Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia  , poznanie 
zwyczajów związanych z Wigilią ,potrawy wigilijne, śpiewanie kolęd. 
 
13. Poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, 
poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac  
plastycznych. 
 
 
14. Doskonalenie umiejętności klasyfikacji i liczenia, rozwijanie logicznego myślenia, 
utrwalenie cyfry 6. 
 
15. Poznanie pojęcia ,, życzliwość’’, zachęcanie do życzliwości wobec siebie nie tylko od 
święta. 
 
16.Poznanie historii narodzin Pana Jezusa i wybranej kolędy, utrwalenie słownictwa w języku 
angielskim dotyczącego świąt. 


