
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej-  miesiąc grudzień : 

 

Tematyka kompleksowa :  

1.  Nadchodzi zima . Czekamy na Mikołaja (litery k, K ; liczba 4). 

2. Coraz zimniej (litery y , Y ; liczba 5) 

3. Świąteczne przygotowania. 

4. Wesołych Świąt ! 

 

Znamy już litery : aA , o O, m M,  l L ,t T , i I, d D, e E, u U , 

 

Piosenka:         „ Święty Mikołaj”  

I. Już świąteczna gwiazdka świeci ,  

choineczkę mają dzieci , aniołeczki z nieba sypią  

biały , lekki puch. 

 

Ref: Mikołaju ,Mikołaju  

Na Ciebie czekamy też. 

Moc prezentów nam przyniesiesz , 

 o czym marzę , dobrze , dobrze , wiesz. /x2 

 

II. Choineczka już ubrana , ciepłe kluski niesie mama. 

Stół świąteczny zastawiony , teraz 

życzeń moc. 

 

 

 

 

 



sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 

 

„Kolędujemy”  

 
 

 

1. Aniołek maleńki jak wróbelek 
przyfrunął do szopy do Betlejem. 

Zapalił na niebie wielką gwiazdę, 

aż noc się zrobiła jak dzień jasna. 
 

Ref.: Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda. 

Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, 
Dla ciebie kolędujemy. 

 

2. Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek  
że w szopie na sianie leży Dziecię. 

Kto widział te cuda nad cudami, 

Że Bóg, choć maleńki, mieszka z nami? 
 

Ref.: Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda… 
 

3. Przybiegli pasterze i zwierzęta, 

Królowie przynieśli już prezenty. 
I ciebie zaprasza do Betlejem 

aniołek maleńki jak wróbelek. 

 
Ref.: Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda… 

 

„Planeta dzieci” – 6 latek   



„W Wigilię”    Anna Paszkiewicz 

 

Na stole obrus, a pod nim siano, 
Dwanaście potraw wśród nakryć czeka, 

Już pierwsza gwiazdka na niebie błyska, 

Nikt się nie kłoci i nie narzeka. 
 

Wszyscy opłatek biorą do ręki, 
Szczere życzenia sobie składają. 

A gdy spróbują każdego dania, 

Piękne kolędy wspólnie śpiewają. 
 

Jeśli wędrowiec do drzwi zapuka, 

Zostanie dzisiaj ciepło przyjęty, 
A kto był dobry, miły, uczynny, 

Ten pod choinką znajdzie prezenty. 

 


