
Jeżyki – Grudzień 2022 
W tym miesiącu realizujemy następujące tematy: 

• W mojej rodzinie 

• Kiedy w domu pachnie choinką 

• Święta Bożego Narodzenia 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: 

• rozwijanie sprawności ruchowej w toku ćwiczeń i zabaw ruchowych, w 

tym naśladowczych i rytmicznych 

•  rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i plastycznych 

• wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie 

•  rozpoznawanie i próba radzenia sobie z przeżywaniem podstawowych 

emocji 

•  kształtowanie przynależności do swojej rodziny oraz grupy przedszkolnej 

• rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny 

• rozwijanie myślenia logicznego przez wskazywanie elementów 

niepasujących do pozostałych   

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw 

konstrukcyjnych  

• doskonalenie umiejętności przeliczania we własnym zakresie 

•  rozwijanie umiejętności wokalnych  

• rozwijanie posługiwania się językiem polskim poprzez słuchanie literatury 

i wypowiedzi na jej temat 

• rozwijanie motoryki małej  

• doskonalenie umiejętności samoobsługowych  

• wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych na 

świeżym powietrzu 

• zachęcanie do czekania na swoją kolej podczas wypowiedzi, aktywności 

• wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta Bożego 

Narodzenia 

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej 

• zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia 

• motywowanie do brania czynnego udziału w zajęciach 



• wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się 

świętami i obecnością bliskich osób 

• kształtowanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunkach 

ruchu (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył) 

 

Realizacja programu L. Wygotskiego „Klucz do uczenia się” 

Od bazgrania do pisania  

Sesja 3: Ślady samolotu na niebie  

 

W grudniu u Jeżyków: 

06.12.22 – Mikołajki 

09.12.22 – Warsztaty czekoladowe  

14.12.22 – Pieczenie pierników  

15.12.22 - Teatr „Pluszowa opowieść o przyjaźni opowieść 

świąteczna”  

19.12.22 – Warsztaty z rodzicami  

 

Piosenka 

„Święty Mikołaj” 

Święty Mikołaj nocą wędruje 

 W okna zagląda i nasłuchuje 

 Gwiazdka w okna świeci, gdzie są grzeczne dzieci 

 Gwiazdka w okna świeci, gdzie są grzeczne dzieci  

 

O każdym grzecznym dziecku pamięta 

Czy to są chłopcy czy też dziewczęta  

Gwiazdka w okna świeci, gdzie są grzeczne dzieci 

 Gwiazdka w okna świeci, gdzie są grzeczne dzieci  



 

  

 

 Wierszyk 

Mikołajki  

6-grudnia jak dobrze wiecie  

Święty Mikołaj chodzi po świecie  

Nosi swój worek wytrwale 

I każde dziecko prezent dostanie  

 

 

 


