
GRUPA I - TUPTUSIE 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE  

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

 

 

1. CZY SMOKI TO DINOZAURY? 

Cele: 

• słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego 

• wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami 

• zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, w klockach 

• rozwiązywanie prostych zagadek 

• rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny 

• rozwijanie sprawności manualnej 

• doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej 

• rytmiczne poruszanie się przy muzyce 

• uczestniczenie w zabawach naśladowczych 

 

2. URZĄDZENIA W MOIM DOMU 

Cele: 

• poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego 

• zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi doświadczeniami 

• słuchanie ze zrozumieniem opowiadań i wierszy 

• zachęcanie dzieci do budowania dłuższych wypowiedzi 

• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych 

• maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku 

• rozwijanie umiejętności wokalnych 

• rozwijanie sprawności całego ciała (czynności samoobsługowe, zabawy ruchowe) 

• nabywanie koordynacji ruchowej 

 

3. ŚWIĘTA TUŻ – TUŻ  

     Cele:  

• zapoznanie z tradycjami świątecznymi 

• nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek  

• wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

• liczenie palców, przedmiotów itp. 

• ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później) 

• wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami 

• uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, 

bieżnych, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, ze śpiewem 

• doskonalenie koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej  

• rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych  

 



4. TO JUŻ ZIMA 

Cele: 

• utrwalenie nazw pór roku 

• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno 

przyrody w zimowej szacie 

• obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów 

• ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku 

• rozwijanie mowy, zachęcanie do wypowiadania się na temat wysłuchanych utworów literatury 

dziecięcej 

• używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki 

• budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania 

• liczenie palców, przedmiotów itp. 

• uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych  

• budowanie z naturalnych materiałów (piasek, śnieg) 

• nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w 

czasie zabawy 

 


