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I. Blok tematyczny: Listy do Mikołaja
 Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na podany temat na podstawie wysłuchanego
tekstu i własnych doświadczeń.
 Poznanie postaci Mikołaja i tradycji związanych z obdarowywaniem prezentami.
 Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnego materiału do tworzenia pracy
plastycznej.
 Rozwijanie wyobraźni w trakcie przewidywania, co było wcześniej i co wydarzy się
potem.
 Poprawne budowanie zdań w czasie przeszłym i przyszłym.
 Kształtowanie pojęcia liczby 3, poznanie cyfry 3.
 Uwrażliwianie na los zwierząt w zimowych warunkach.
 Rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia.
II. Blok tematyczny: Gdzie mieszkasz?
 Zaznajamianie z literaturą dziecięcą, wzbogacanie słownictwa – tworzenie określeń
przymiotnikowych.
 Rozumienie pojęcia ognisko domowe.
 Rozbudzanie zainteresowania architekturą.
 Poznanie litery d, D, t, T.
 Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, wyodrębnianie długości.
 Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 Rozwijanie sprawności manualnych.
 Bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.
 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
III. Blok tematyczny: Ślady na śniegu
 Dostrzeganie zmian zachodzących w pogodzie zimą, nazywanie zjawisk
atmosferycznych: szron, mróz, śnieg, zamieć, zawieja, mgła.
 Poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy – zmiana futra, robienie
zapasów, zapadanie w sen zimowy.
 Poznanie kształtu litery p, P, drukowanej i pisanej.
 Doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów.
 Poznanie nazw i wyglądu wybranych gatunków ptaków i roślin.
 Dodawanie i odejmowanie na konkretach.
 Doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów,
łączenie elementów.
 Nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
IV. Blok tematyczny: Świąteczne drzewko
 Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie Świąt Bożego Narodzenia.
 Poznanie świątecznych tradycji i zwyczajów.
 Rozwijanie słownictwa związanego ze świętami.







Utrwalenie wiadomości o urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych w
gospodarstwie domowym, o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy
ich obsłudze.
Nawiązywanie do dawnych zwyczajów bożonarodzeniowych związanych z
dekorowaniem choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami.
Utrwalanie przeliczania i znajomości figur geometrycznych.
Doskonalenie sprawności rąk i umiejętności posługiwania się pędzlem.

V. Blok tematyczny: Tydzień uśmiechu
 Wdrażanie dzieci do systematycznego mycia zębów.
 Doskonalenie umiejętności wykonywania prac plastycznych zgodnie z instrukcją.
 Rozbudzanie w dzieciach poczucia humoru.
 Rozwijanie empatii – dostrzeganie w otoczeniu osób potrzebujących naszej pomocy.
 Wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie, kontrolowania swojego wyglądu.
 Utrwalenie poznanych liter.
 Utrwalanie tematyki związanej z emocjami oraz nastrojami.
 Doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi, rozwijanie spostrzegawczości.

„ Choinkowy żarcik”
Pod gwiazdami, pod chmurami
pędzi ciuchcia z choinkami!
Tych choinek jest bez liku!
Siedzą w każdym wagoniku.
Jedna – świeczki ma w walizce.
Druga – dzwonki, złote wszystkie.
Trzecia – wiezie bombki szklane i łańcuszki poplątane.
Jak wysiądą na peronie, to już będą wystrojone.
Ta zadzwoni, ta zaświeci,
aż się zdziwią wszystkie dzieci!
Dorota Gellner

