
Zamierzenia dydaktyczne do realizacji w grudniu dla grupy IV

1.  Co cieszy mikołaja?

Dzieci dowiedzą się: z czym się kojarzy postać mikołaja, kiedy obchodzimy mikołajki, jak 
obchodzimy mikołajki w Polsce, a jak na świecie, kto obchodzi swoje święto dzień przed mikołajkami
i dzień po mikołajkach, jak wygląda litera e, E oraz jak wygląda liczba 7.

2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?

Dzieci dowiedzą się: jak bezpiecznie bawić się zimą, o charakterystycznych cechach popularnych 
sportów zimowych, o właściwościach wody i lodu, jak wygląda litera s, S oraz jakie mamy dni 
tygodnia.

3.  O czym w święta każdy z nas pamięta?

Dzieci dowiedzą się: co oznaczają wybrane symbole bożonarodzeniowe, jakie są tradycyjne potrawy 
wigilijne i jakie jest ich znaczenie, kim są kolędnicy, jakie są właściwości chemiczne popularnych 
produktów spożywczych używanych w trakcie przygotowań świątecznych , jak przygotować pierniki 
oraz jak wygląda litera b, B.

4.  Który żywioł jest najważniejszy? 

Dzieci dowiedzą się:  jakie są charakterystyczne cechy żywiołu ognia i jaką rolę pełni w życiu 
człowieka, jakie są charakterystyczne cechy żywiołu wody i jaką rolę pełni w życiu człowieka, jakie 
są charakterystyczne cechy żywiołu ziemi i jaką rolę pełni w życiu człowieka, jakie są 
charakterystyczne cechy żywiołu powietrza i jaką rolę pełni w życiu człowieka.

 Bożena Forma - "Choinka"  "Wesoły pochód" słowa i muzyka: Krystyna
Gowik

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 
i ogarnia ciepłem serca wszystkich dzieci.

1. Dziś po pełnej śniegu ulicy 
idą, idą roześmiani kolędnicy.  
To postacie są świąteczne –   
trochę głośne, ale grzeczne.  
Skaczą, klaszczą: – Hej, kolęda.  
To postacie są świąteczne –   
trochę głośne, ale grzeczne.  
Skaczą, klaszczą: – Hej, kolęda.
 
2. Dzieci się tak śmiesznie przebrały.  
Odwiedzają ludzi w domach przez dzień cały. 
Turoń, pasterz i osiołek, trzej królowie i 
aniołek.  Każdy śpiewa: – Hej, kolęda!  
Turoń, pasterz i osiołek, trzej królowie i 
aniołek.  Każdy śpiewa: – Hej, kolęda! 

3. Upominki dzieci dostają,  
bo się bardzo ich występy podobają.  
Turoń swoją paszczą kłapie,  
diabeł się po głowie drapie.  
Wszyscy tańczą: – Hej, kolęda.  
Baran fiknął trzy koziołki.   
On i turoń to wesołki.  
Wszyscy tańczą: – Hej, kolęda.



4. I tak idzie pochód wesoły  
obok sklepu, obok parku, obok szkoły.  
Niesie ludziom śpiew i taniec   
każdy mały przebieraniec.  
Śpiewaj z nimi: – Hej, kolęda.  
Niesie ludziom śpiew i taniec  
każdy mały przebieraniec.  
Śpiewaj z nimi: – Hej, kolęda.


