
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień dla dzieci  
3-letnich 

Grupa „ Kangurki”  
Tematy kompleksowe: 

1. Zwierzęta zimą 
2. Świąteczne pocztówki 
3. Świąteczne zwyczaje 
4. Spotkanie przy wigilijnym stole 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 poznanie oznak zimy; 
 umiejętność ́dostrzegania i nazywania oznak zimy; 
 dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych; 
 ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych; 
 nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;  
 kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni; 
 uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy; 
 kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą, 
 nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków; 
 uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą;  
 wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru; 
 nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila;  
 kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych; 
 czekanie na swoją kolej podczas rozmowy;  
 zapoznanie z zawodem i pracą listonosza; 
 określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać ́kartkę ̨z życzeniami; 
 nabywanie umiejętności składania życzeń́;  
 nabywanie sprawności w pracach gospodarczych- pieczenie pierniczków, 
 przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych;  
 umiejętność ́odczuwania świątecznego nastroju podczas zabaw muzycznych;  
 utrwalanie podstawowych kolorów; 
 usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowywania ozdob na choinkę;̨ 
 odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania 

emocji; 
 przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja; 
 kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodzinny;  
 poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej; 
 śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem; 
 odczuwanie podniosłego nastroju świat Bożego Narodzenia;  
 zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem; 
 umiejętność ́tworzenia prezentów; 
 odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent.  
 wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku- zima, 
 zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności, 
 zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku, 
 zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha, 
 udział w wycieczce autokarowej do Krainy Elfów, 
 zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt, 
 rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów, 
 rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami, 
 kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności, 
 kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, 
 nauka piosenek - Bałwanki, Pastorałka, Zimowa piosenka, Kolędy, zimowe pląsy. 
 wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. 
 Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, wigilia w przedszkolu. 


