
Zamierzenia dydaktyczne do realizacji w grudniu dla grupy III

1.  Co cieszy mikołaja?

Dzieci dowiedzą się: jakie są tradycje związane ze św. Mikołajem w różnych krajach, czym jest 
wolontariat, jak wygląda i czym zajmuje się górnik, jak wygląda litera e, E oraz jak wygląda cyfra 7.

2.  Jakie sporty uprawia Pani Zima?

Dzieci dowiedzą się: jakie są oznaki zimy, jak nazywają się dni tygodnia, jakie sporty można uprawiać
w zimie, jakie własności ma śnieg, jak wygląda zimowy krajobraz oraz jak wygląda litera s, S.

3.  O czym w święta każdy z nas pamięta?

Dzieci dowiedzą się: o świątecznych tradycjach w innych krajach, o kolędach śpiewanych w święta 
Bożego Narodzenia, w jaki sposób składa się spersonalizowane życzenia, jak stworzyć dekorację 
choinkową 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 oraz jakie są 
charakterystyczne cechy żywiołu powietrza i jaką rolę pełni w życiu człowieka.

 Teresa Fiutowska - "Co robią zimą dni
tygodnia"

 "Mikołajowa piosenka"
 (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).  

Gdy tylko słonko na niebie lśni, 
bawią się zimą tygodnia dni. 
Poniedziałek – zjeżdża na sankach. 
Wtorek – lepi bałwanka. 
Środa – narty przypina. 
Czwartek kije jej trzyma. 
Piątek jedzie na ślizgawce, 
ciągnięty przez dwa latawce. 
Sobota rzuca śnieżkami 
i woła niedzielę: 
„Hej, baw się z nami!”. 
A niedziela, choć zdrowa, 
pod pierzynę się chowa.

1. Pada, pada śnieg na dworze, 
w uszy szczypie mróz,  
a mikołaj z prezentami  
jest już tuż, tuż, tuż. 

Ref.: Co za radość – taki gość,  
głośno woła: „Ho, ho, ho!”.  
Dzyń, dzyń, dzwoni dzwoneczkami  
i ma worek z prezentami!  

2. Chodź tu do nas, mikołaju,  
zapraszamy cię, 
razem z tobą zaśpiewamy,  
pobawimy się. 

Ref.: Co za radość – taki gość…

 3. Bardzo dobrze mi tu z wami,  
lecz już muszę iść,  
wszystkie dzieci tak czekają  
na mnie właśnie dziś. 

Ref.: Co za radość – taki gość… 

4. Renifery w srebrnych saniach  
powiozą mnie w dal,  
elfy wciąż mi pomagają,  
bym zdążył na czas. 

Ref.: Co za radość – taki gość…




