
Jak minął 

grudzień w grupie 

Sówek? 

 



Z początkiem grudnia rozpoczęliśmy 

przygotowania do uroczystości jaką jest 

Dzień Świętego Mikołaja.  

Sprecyzowaliśmy co to znaczy być 

grzecznym i przygotowaliśmy list do 

Świętego Mikołaja. 

Przed przyjściem wyjątkowego gościa do 

przedszkola byliśmy już pewni skąd 

przybędzie i jak wygląda.  

Oto fotorelacja z tego dnia: 



 

Specjalne miejsce dla Mikołaja czekało… 

 



 

Oczekiwania bardzo Nam się dłużyły, na 

szczęście z pomocą przyjechała Pani 

Magda. 

 



 

Gdy śpiewaliśmy z wszystkich sił 

usłyszeliśmy dzwoneczki i wtedy drzwi 

do naszej Sali się otworzyły… Tak, tak 

przyszedł Święty Mikołaj.  



 

Przywitaliśmy się z Mikołajem i 

poprosiliśmy by usiadł, bo na pewno był 

zmęczony. 



 

Zaśpiewaliśmy piosenki przygotowane 

specjalnie na tą okazję. 

 



 

Gdy obiecaliśmy, że będziemy grzeczni 

nasz gość wręczył nam prezenty. 



 

Wszystkie dzieci, które nie bały się 

zrobić zdjęcia z Mikołajem mogą 

przynieść tzw. pendrivy do pani Marty. 

 

 



Gdy ochłonęliśmy po odwiedzinach Świętego Mikołaja ćwiczyliśmy 

liczenie bombek, uczyliśmy się dzielić bombki na zbiory na 

podstawie jednej cechy. Z panią Martą rozmawialiśmy o tym jak 

można pomóc rodzicom w przedświątecznych porządkach. 

Uczyliśmy się nawet odkurzać.  

Jedenastego grudnia mieliśmy przyjemność wysłuchania koncertu 

Filharmoni Śląskiej „F.Chopin. Świąteczny koncert z wiolonczelą” 

Razem z panią Olą omówiliśmy jak zbudowany jest domek dla 

ptaków. Wykonaliśmy również prace plastyczne pt. „Karmnik”.  

Przed świętami byliśmy wyjątkowo zajęci pod okiem Pani Marty 

przygotowaliśmy z pachnącej piernikiem masy solnej prezenty dla 

rodziców, upiekliśmy ciasteczka – kokoski, przygotowaliśmy 

dekoracje świąteczne dla naszych „małych przyjaciół”- ptaków. 

Pani Ola przybliżyła nam zwyczaje świąt. Dzieci miały możliwość 

opowiedzenia o przygotowaniach jakie obecnie odbywają się w ich 

domkach. Oczywiście śpiewaliśmy też naszą ulubioną kolędę 

„Przybieżeli do Betlejem”. 

Dwudziestego grudnia odwiedzili Nas rodzice, dla których mięliśmy 

przyjemność wystąpić. 

Gdy spotkaliśmy się po świętach tematem naszych rozmów był 

„stary” i „nowy” rok, jak się okazało rzecz trudna do zrozumienia. 

 W sylwestra tańczyliśmy od samego rana… mam nadzieję, że 

dzieciom nie zabrakło sił do północy? 

W grudniu swoje urodzinki obchodziła z nami Blaneczka i jeszcze raz 

składamy jej najserdeczniejsze życzenia. 

Pozdrawiam serdecznie  

Pani Marta 

  

 



 

Język angielski 

Grudzień 

Słownictwo: 

Toys- zabawki 

A train 

A car 

A doll 

A ball 

Father Christmas 

A Christmas tree 

Presents/gifts 

Piosenki: 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are. 

Up above the world so high, 

Like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are! 

 

Mrugaj, mrugaj, gwiazdko, nam, 

Wiedzieć chcę, skąd jesteś tam! 

W górze ponad światem lśnisz, 

Niby diament w niebie tkwisz. 

Mrugaj, mrugaj, gwiazdko, nam, 

Wiedzieć chcę, skąd jesteś tam! 

 



We wish you a merry Christmas, 

We,wish you a merry Christmas, 

We wish you a merry Christmas , 

And a happy NewYear. 

What's under the tree 

For you and for me? 

We wish you a merry Christmas, 

And a happy New Year. 

 
 

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way 

Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh, hey! 

 

 

Czasowniki: 

Put 

Find 

 

Zabawy: 

Szukanie prezentów 

 

 


