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PLANY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 
 

GRUDZIEŃ 

 

GRUPA „SKRZATY” 

5/6 – LATKI 

 

2022/2023 

 

5.12.2022 – 9.12.2022 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

CZEKAMY NA MIKOŁAJA 
 
DZIEŃ 1: MIKOŁAJ I ELFY SZYKUJĄ PREZENTY 
DZIEŃ 2: MIKOŁAJKI 
DZIEŃ 3: WOREK PEŁEN PREZENTÓW 
DZIEŃ 4: MIKOŁAJ SPEŁNIA MARZENIA 
DZIEŃ 5: W KRAINIE MIKOŁAJA 

 
 

PIOSENKA 
 

„To Mikołaj, To Mikołaj Święty” 

 
1. Kto zagląda w okno? Kto latarką świeci?  

Kto patrzy przez szybkę, szuka grzecznych dzieci?  

To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj Święty,  

to Mikołaj, to Mikołaj niesie nam prezenty.  

 

2. Kto swymi saniami aż z bieguna leci?  

Kto puka do domów, szuka grzecznych dzieci?  

To Mikołaj, to Mikołaj......  

 

3. Kto tu do nas jedzie w zimowej zamieci?  

Rozgląda się w koło, szuka grzecznych dzieci?  

To Mikołaj, to Mikołaj.......  

 

4. Kto wyciąga prezent pierwszy, drugi, trzeci,  

kładzie pod choinkę tam gdzie grzeczne dzieci.  

To Mikołaj, to Mikołaj.... 

 

 
WIERSZ 

 
„Święty Mikołaj” 

 

W mroźną noc grudniową 
Wśród śnieżnej zamieci 

Para reniferów z nieba do nas leci 

Ciągną piękne sanie  

W złocistym zaprzęgu 
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A w saniach Mikołaj  

I worek prezentów 

Święty Mikołaju na ciebie czekamy 

Przez okno zamarznięte ciągle wyglądamy 

Przyjdź do nas w gościnę 
Szczerze zapraszamy 

Wierszyk Ci powiemy 

Piosenkę zaśpiewamy 

A Ty daj nam prezenty 

Rózgi wyrzuć w kąt  
I życz wszystkim dzieciom  

Kolorowych świąt! 
 

12.12.2022 – 16.12.2022 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

NADCHODZI ZIMA 
 
DZIEŃ 1: NOWA PORA ROKU  
DZIEŃ 2: PADA ŚNIEG 
DZIEŃ 3: ŚWIAT W ZIMOWEJ SZACIE  
DZIEŃ 4: WYPOWIADAMY SIĘ NA TEMAT ZIMY 
DZIEŃ 5: ZIMA JEST PIĘKNA  
 

PIOSENKA 
 

„List do Zimy” 

 
1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch. 

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch. 

A my tego białego śniegu mamy już dość! 
Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś! 

Ref: Szanowna zimo, to nasze prośby: 

by śnieg niebieski był i miał czekolady smak, 

i by go można zjadać jak lody, 

i by tych lodów nigdy nam nie było brak! 

A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty, 

to żeby miał smak cukrowej waty! 

2. Przeczytała list zima i odpisała tak: 

Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak 

sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart. 

Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start! 

Ref: Szanowna zimo… 

3. Pobawimy się w śniegu, choć biały kolor ma, 

w domu mama tak na rozgrzewkę czekoladę da! 

I wspomnimy troszeczkę tylko niebieski śnieg, 

śnieżne płatki z waty słodkiej chciałoby się mieć... 
Ref: Szanowna zimo... 
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„Tupu tup po śniegu” 

 
1.Przyszła zima biała 

Śniegiem posypała 

Zamroziła wodę 
Staw przykryła lodem 

Ref.: Tupu tup po śniegu 

Dzyń dzyń na sankach 

Skrzypu skrzyp na mrozie 

Lepimy bałwanka 

2.Kraczą głośno wrony kra kra 

Marzną nam ogony kra kra 

Mamy pusto w brzuszku 

Dajcie nam okruszków 

Ref.: Tupu tup po śniegu (…) 

3.Ciepłe rękawiczki 

I wełniany szalik 

Białej mroźnej zimy 

Nie boję się wcale 

Ref.: Tupu tup po śniegu (…) 

 
WIERSZ 

 
„Taniec białych dni” 

 
Zima białe płatki śle, 

Pomalować świat nasz chce. 

Każdy płatek w słońcu lśni, 

Tańczy taniec białych dni. 

W górze biało, w dole biało, 

Mnóstwo śniegu napadało. 

Białe domy, białe drzewa 

- to na biało zima śpiewa. 

Każdy biegnie zaraz z rana 

Lepić wielkiego bałwana. 

Bałwan dobry nasz koleżka 

W igloo chętnie też zamieszka. 

Gdyby zjeżdżać się zachciało,  

Każdy sanki chwyta śmiało 

Lub na nogi narty wkłada, 

Śnieg zabawę zapowiada. 

 

19.12.2022 – 23.12.2022 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA 
 

DZIEŃ 1: NASZA CHOINKA  
DZIEŃ 2: BOMBKI I LICZBY 
DZIEŃ 3: W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA  
DZIEŃ 4: ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA 
DZIEŃ 5: STÓŁ WIGILIJNY 
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PIOSENKA 
 

„Bosy pastuszek” 

 
Był pastuszek bosy 

Na fujarce grał 

Pasał w górach owce 

I w szałasie spał 

Nagle aniołowie 

Z nieba w bieli przyfrunęli 
Obudzili go gdy spał gdy spał 

Obudzili go gdy spał gdy spał 

Dziś do Betlejem 

Trzeba nocą iść 
Bo Narodzenia 

Czas wypełnił dni 

Tam gdzie stajenka 

Razem z bydlątkami 

Leży dzieciąteczko 

I na sianku śpi 

Świat na to czekał 

Wiele już lat 

I Narodzenia 

Dziś wita czas 

Biegnij pastuszku 

Jasną drogą niebo płonie 

A na niebie pierwszej gwiazdy blask 

A na niebie pierwszej gwiazdy blask 

Był pastuszek bosy 

Zimne nóżki miał 

Ale dobry anioł 

Piękne butki dał 

Wziął pastuszek owce 

Pobiegł tak jak wiatr przed siebie 

A na niebie blask od gwiazd od gwiazd 

A na niebie blask od gwiazd od gwiazd 

Dziś do Betlejem 

Trzeba nocą iść 
Bo Narodzenia 

Czas wypełnił dni 

Tam gdzie stajenka 

Razem z bydlątkami 

Leży dzieciąteczko 

I na sianku śpi 

Świat na to czekał 

Wiele już lat 

I Narodzenia 

Dziś wita czas 

Biegnij pastuszku 

Jasną drogą niebo płonie 

A na niebie blask od gwiazd 

A na niebie blask od gwiazd 
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„Skrzypi wóz” 

 
Skrzypi wóz wielki mróz 

Wielki mróz na ziemi 

Ref.: Trzej królowie jadą 
Złoto mirrę kładą 

Hej kolęda, kolęda 

A komóż takiemu,  

dzieciątku małemu 

Ref.: Cóż to za dzieciątko 

Musi być paniątko 

Hej kolęda, kolęda 

Pasterze na lirze na skrzypeczkach grali 

Ref.: W tę stronę do szopy 

Prędko przybiegali 

Hej kolęda, kolęda 

To Jezus maluśki, to dzieciątko krasne 

Ref.: Cichutkie malutkie 

Jak słoneczko jasne 

Hej kolęda, kolęda 

Pójdę do niego poproszę od niego 

Ref.: Daj nam Boże dziecię 
Pokój na tym świecie 

Hej kolęda, kolęda 
 

„Dzisiaj w Betlejem” 
 

Dzisiaj w Betlejem, 

Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, 

Że Panna czysta, 

Że Panna czysta porodziła Syna. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, Króle witają, 
Pasterze śpiewają, 
Bydlęta klękają, 

Cuda, cuda ogłaszają. 
Maryja Panna, 

Maryja Panna Dzieciątko piastuje, 

I Józef stary, 

I Józef stary Ono pielęgnuje. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 

Anieli grają, Króle witają, 
Pasterze śpiewają, 
Bydlęta klękają, 

Cuda, cuda ogłaszają. 
Choć w stajeneczce, 

Choć w stajeneczce 

Panna syna rodzi. 

Przecież On wkrótce, 

Przecież On wkrótce 

Ludzi oswobodzi. 

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, 
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Anieli grają, Króle witają, 
Pasterze śpiewają, 
Bydlęta klękają, 

Cuda, cuda ogłaszają. 
 

WIERSZ 
 

„Wigilijny wieczór” 

 
Wigilijny wieczór - opłatek na stole  

Zapach potraw wśród płonących świec  

Betlejemska Gwiazda mruganiem wesołym  

Niesie Ziemi swą niebiańską pieśń  
Bóg miłością dusze rozświetla  

i opłatek błogosławi biały,  

Wlewa pokój w nasze smutne serca  

Narodzony dzisiaj Jezus mały.  

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda  

każdy dom i każdego z nas,  

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta  

Niosą wszystkim betlejemski blask 
 

„Zanim przyjdzie gwiazdka” 

 

Jeszcze w lesie szumią świerki 

Kołysanki swoje, 

A ja już mam kłopot wielki, 

Czym drzewko ustroję. 
Otoczone było w lesie 

Świergotliwym gwarem 

Więc ja na nim tez zawieszę 
Śmiesznych ptaszków parę. 
Z waty będzie biały zając 

I ruda wiewiórka. 

Wśród gałązek się schowają 
Ślimaki ze sznurka. 

Pod wesołym muchomorem 

Posadzę krasnale. 

Mogą wybrać się wieczorem 

Z wizytą do lalek. 

 

26.12.2022 – 30.12.2022 
 

KRĄG TEMATYCZNY: 
 

WITAMY NOWY ROK 
 

DZIEŃ 1: 26 GRUDNIA – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
DZIEŃ 2: CZTERY PORY ROKU 
DZIEŃ 3: BARWY PÓR ROKU  
DZIEŃ 4: ZABAWY NA KAŻDĄ PORĘ ROKU 
DZIEŃ 5: PRZYSZEDŁ NOWY ROK 
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PIOSENKA 
 

„Wiwat Nowy Rok” 

 
Jest karnawał, północ bije, 

Każde dziecko soczek pije, 

Nowy Roczek przyszedł do nas 

Stary odszedł, gdzieś się schował. 

Wiwat! Wiwat! Nowy Rok! 

Wszyscy skaczą hop! Hop! Hop! 

Wiwat! Wiwat! Nowy Rok! 

Wszyscy skaczą hop! Hop! Hop! 

Zakręcone jak sprężyny, 

Lecą w górę serpentyny, 

Cała sala tańczy z nami, 

Nowy Roczek tak witamy! 

Wiwat! Wiwat! Nowy Rok! 

Wszyscy skaczą hop! Hop! Hop! 

Wiwat! Wiwat! Nowy Rok! 

Wszyscy skaczą hop! Hop! Hop! 

 
„Pory roku” 

 
1. Cztery pory ma rok cały, 

Każda inna oczywiście. 

Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, 

Lato w słońcu, jesień w liściach. 

Ref: Wiosna, lato, jesień, zima, 

Cztery pory rok nasz ma. 

Każda inne zna zabawy, każda w co innego gra. 

2. Wiosna lubi rower, piłkę, 
Lato łódki i kajaki. 

Jesień rolki, hulajnogi, 

Zima narty, łyżwy, sanki. 

Ref: 

3. Wiosna stawia babki z piasku, 

lato kąpie się w basenie, 

jesień spaceruje w lesie, 

zima śnieg w bałwana zmienia. 

Ref. 

 
WIERSZ 

 
„Nowy Rok” 

H. Bechlerowa 
 

Idzie Nowy Rok 

lasem, miastem, polem. 

Za nim idzie czworo dzieci, 

każde z pięknym parasolem. 

Jeden parasol - niby łąka: 

kwiaty na nim i biedronka. 
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A na drugim kłosy żyta, 

mak jak promyk w nich zakwita. 

Na tym trzecim nie ma kłosów 

ani kwiatów i biedronek, 

tylko liście kolorowe - 

złote rude i czerwone. 

Czwarty - pięknie haftowany, 

srebrne gwiazdki błyszczą na nim. 

Idzie Nowy Rok 

lasem, miastem, polem... 

Teraz nazwij wszystkie dzieci, 

które niosą parasole! 

 
„Cztery pory roku” 

T. Masslaska 

 
Raz spotkały się u krawca Cztery Pory Roku . 

Każda chce mieć modną suknię i wiele uroku . 

Wiosna pragnie uszyć sobie zwiewną suknię w kwiatki . 

Roześmiała się perliście – Stokrotki i bratki! 

Lato z werwą zakrzyknęło: – A moja sukienka 

Ma być jasna, prosta, lniana i miękka! 

Jesień prosi przez godzinę, aby jej utkano 

z wrzosów, rosy, mgieł porannych suknię niesłychaną . 
Zima, patrząc na to chłodno, tak się odezwała: 

– Panie krawcu! Czy gotowa suknia biała? 

Proszę jeszcze ją ozdobić brylantami lodu 

i przyprószyć lekko szronem tu, z samego przodu . 

Krawiec miło się uśmiechnął do czterech pór roku: 

– Każda suknia będzie piękna w nadchodzącym roku. 

 


