
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej – grudzień 2021 r. 

Grupa IV 4-5 latki 

                                                             

Bloki tematyczne: 

• Co robić w taki smutny czas? 
• Nadeszła zima 
• Święta tuż-tuż 
 
Piosenka do zapamiętania: 

 "Grudzień” (sł. i muz. D. i K. Jagiełło) 

1. Już od dawna z kolegą czekaliśmy na niego, 
aż przysypie ziemię śniegiem, wodę zmieni w lód, 
Wreszcie będzie tu z nami, jedzie do nas saniami, 
z nieba lecą srebrne gwiazdy, to prawdziwy cud. 
  
Ref.: Grudzień, grudzień, grudzień, 
tak mówią o nim ludzie. 
Grudzień, grudzień, grudzień 
odwiedził nas. 
  
2. Jadą drogą saneczki, dzwonią srebrne dzwoneczki, 
a w nich sam Mikołaj z prezentami jedzie tu. 
Grudzień o nas pamięta i przynosi nam święta, 
więc na powitanie zaśpiewajmy mu.  
 
Ref.: Grudzień, grudzień, grudzień, 
tak mówią o nim ludzie. 
Grudzień, grudzień, grudzień 
odwiedził nas. 
 
 
 
 



Wierszyk do nauki: 
 
„Wigilia” J. Koczanowska 
Już choinka pięknie przystrojona 
i na sianku opłatek spoczywa, 
mama głośno do stołu zaprasza, 
bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła. 
 
Wszyscy sobie życzenia składają, 
najpiękniejsze, świąteczne i szczere, 
babcia nawet łezkę uroniła, 
bo jest miłość, radość i wzruszenie. 
  
A gdy znikną ze stołu pierogi, 
kluski z makiem i zupa grzybowa, 
wtedy czas rozpakować prezenty   
i radośnie, wspólnie kolędować. 
 

Zajęcia z języka angielskiego 
 
Bloki tematyczne: 

1. Toys 
2. Family 
3. Christmas vocabulary 
4. Christmas carols 

 
Słówka do zapamiętania:  
 
Toys  - doll, ball, train, plane, teddy bear 

      Family -  mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, baby 
Christmas vocabulary -  Christmas tree, angel, star, Santa Claus, 
 
Piosenka do zapamiętania: 

„Santa’s Sack” 

What’s in the sack? 

I can’t see. 

What’s in the sack? 

You tell me. 

Put your hand in and try to quess. 



Do you know? Do you know? 

Yes, yes, yes! 

It’s a doll, it’s a doll 

A pretty, little doll.  ( car, train, ball) 

 

 
Piosenka do zapamiętania: 
“ It’s a Christmas Song” 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
What a jolly time, 
Merry Christmas everyone! 
 
We decorate the Christmas tree. 
We decorate the Christmas tree. 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
 
We bake the sweetest gingerbread. 
We bake the sweetest gingerbread. 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
 
We give each other some presents. 
We give each other some presents. 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
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