
Grudzień w Chmurkach 

 

Tematyka 

I. Jak wyglądał świat przed milionami lat.  
II. Idzie zima ze śniegiem. 
III. Idą święta. 
IV. Zaczarowane święta. 
V. Mijają dni, miesiące, lata.  

 

Nasze działania 
 

 rozwijanie mowy, 

 wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych,  

 wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów, 

 rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni. 

 poznawanie historii węgla, 

 pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika, 

 utrwalanie wiedzy na temat kopalni, 

 porównywanie liczebności zbiorów, 

 wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, < oraz stosowanie ich w sytuacjach 
zadaniowych, 

 obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku,  

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, 

 odkrywanie litery l, y, r,s : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozpoznawanie i 

nazywanie poznanych liter, 

 pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i 

lodu, 

 poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich, 

 ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw 

zimowych, 

 poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 

 wzbogacenie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń,  

 poznawanie nazw dni tygodnia,  

 dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia,  

 stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu, 

 posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi,  

 rozwijanie sprawności manualnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Choinka piękna jak las 

stała pod śniegiem panna zielona 

nikt prócz zająca nie kochał jej 

nadeszły święta, i przyszła do nas 

pachnący gościu, prosimy – wejdź! 

 

Choinko piękna jak las 

choinko, zostań wśród nas 

Choinko piękna jak las 

choinko, zostań wśród nas 

 

jak długo zechcesz z nami pozostań 

niech pachnie tobą domowy kąt 

wieszając jabłka na twych gałązkach 

życzymy wszystkim wesołych świąt 

 

Choinko piękna jak las 

choinko, zostań wśród nas 

Choinko piękna jak las 

choinko, zostań wśród nas 

 

Little Snowflake 

Snowflake, snowflake, little snowflake 
Little snowflake 

Falling from the sky 
Snowflake, snowflake, little snowflake 
Falling, falling, falling, falling, falling 

Falling, falling, falling, falling 
Falling on my head 

Snowflake, snowflake, little snowflake 
Little snowflake 

Falling from the sky 
Snowflake, snowflake, little snowflake 
Falling, falling, falling, falling, falling 

Falling, falling, falling, falling 
Falling on my nose 

Snowflake, snowflake, little snowflake 
Little snowflake 

Falling from the sky 
Snowflake,… 

 
 

 


