
PLAN NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 
 
 
 
Tematy tygodniowe: 
 

1. Tutaj mieszkam - Śląsk (30.11. - 04.12.) 
• rozwijanie poczucia przynależności regionalnej, 
• nazywanie swojej miejscowości, województwa i poznanie gwary, 
• poznanie opowieści związanych ze Śląskiem, 
• poznanie herbu Śląska oraz Rybnika, 
• wprowadzenie do kodowania i programowania (kodowanie na dywanie), 
• utrwalenie znajomości figur geometrycznych, 
• poszerzanie doświadczeń plastycznych, 
• tworzenie swobodnej wypowiedzi plastycznej na określony temat, 
• poznanie utworu „Tańcowała ryba z rakiem” i tańca regionalnego 

„Grozik”, 
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, 
• utrwalenie znajomości sylab: MA, MO, MU, MÓ, ME , Mi, MY oraz 

łączenie ich z samogłoską: AMA, OMO, UMU, EME, iMi, YMY, 
• 04. grudnia przypada Barbórka. 

 
2. Nadchodzi zima (07.12. - 11.12.) 
• poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, 
• poznanie wybranych właściwości śniegu i lodu, 
• poznanie wybranych drzew iglastych, 
• wprowadzenie zapisu graficznego liczby 4, 
• rozwijanie orientacji przestrzennej,  
• wdrażanie treści z zakresu kodowania i programowania, 
• poszerzanie doświadczeń plastycznych, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• umuzykalnianie dzieci – nauka piosenki, reagowanie ruchem na dźwięki 

wysokie i niskie, 
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, 
• utrwalenie znajomości sylab: MA, MO, MU, MÓ, ME , Mi, MY oraz 

łączenie ich z samogłoską: AMA, OMO, UMU, EME, iMi, YMY, 
 

3. Świąteczny czas (14.12. - 25.12.) 
• kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia, 
• tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości, 



• klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech 
wspólnych,  

• nazywanie figur geometrycznych, 
• poznanie zapisu graficznego liczby 5, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• stwarzanie okazji do odczuwania radości z efektów własnej pracy, 
• rozbudzanie kreatywności i pomysłowości, 
• umuzykalnianie dzieci – nauka pastorałki, utrwalenie znajomości kolęd, 

kształtowanie umiejętności wokalnych, 
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, 
• usprawnianie aparatu artykulacyjnego, 
• poznanie sylab z głoską [P]: PA, PO, PU, PÓ, PE , Pi, PY. 

 
4. Nadchodzi Nowy Rok (28.12. - 01.01.) 
• zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, miesięcy, dni…, 
• zapoznanie z przedmiotami służącymi do odmierzania czasu i sposobem 

posługiwania się nimi, 
• rozwijanie umiejętności liczenia, 
• rozwijanie umiejętności kodowania, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• poszerzanie doświadczeń plastycznych, 
• umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy rytmiczne – uwrażliwienie na 

tempo w muzyce, 
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, 
• ćwiczenie słuchu fonemowego, 
• utrwalenie znajomości sylab: PA, PO, PU, PÓ, PE , Pi, PY. 

 
 

 
 

 


