
WIEWIÓRKI 

 

Temat 1: Co cieszy Mikołaja? 
 W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

- z czym się kojarzy postać Mikołaja? 

- kiedy obchodzimy mikołajki? 

- jak obchodzimy mikołajki w Polsce, a jak na świecie 

-  kto obchodzi swoje święto dzień przed mikołajkami i dzień po mikołajkach 

- jak wygląda litera E, e -  jej brzmienie i zapis. 

- jak wygląda liczba 7 i jak ją zapisać? 

 

Temat 2: Jakie sporty uprawia Pani Zima? 
 W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

- jak bezpiecznie bawić się zimą 

- o charakterystycznych cechach sportów zimowych 

- o właściwościach wody i lodu 

- jak wygląda litera S, s -  jej brzmienie i zapis. 

- jakie mamy dni tygodnia. 

 

Temat 3: O czym w święta każdy z nas pamięta? 
 W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

- co oznaczają wybrane symbole bożonarodzeniowe 

- jakie są tradycyjne potrawy wigilijne i jakie jest ich znaczenie 

- kim są kolędnicy 

- jakie są właściwości chemiczne popularnych produktów spożywczych używanych w trakcie 

przygotowań świątecznych 

- jak przygotować pierniki 

- jak wygląda litera B,b – jej brzmienie i zapis. 

 

Temat 4: Który żywioł jest najważniejszy? 
 W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

- jakie są charakterystyczne cechy żywiołu ognia i jaką rolę pełni w życiu człowieka? 

-  jakie są charakterystyczne cechy żywiołu wody i jaką rolę pełni w życiu człowieka? 

- jakie są charakterystyczne cechy żywiołu ziemi i jaką rolę pełni w życiu człowieka? 

- jakie są charakterystyczne cechy żywiołu powietrza i jaką rolę pełni w życiu człowieka? 

 

Grudniowe piosenki:   1.    POMOCNIK  MIKOŁAJA    (słowa i muzyka Krystyna Gowik) 

 

1. Gdy mikołaj jedzie z prezentami do nas tu, 

chcę do jego sanek wskoczyć i pomagać mu! 

Chmury rozganiać pod jego saniami, 

nosić te ciężkie worki z prezentami, 

karmić renifery i wśród śnieżnej zamieci 

szukać dróg do wszystkich w świecie dzieci. 

Bo tak bardzo… 

 

Ref:  Chcę, by zabrał mnie mikołaj do pomocy. 

         Chcę z nim jeździć saneczkami w dzień i w nocy. 

         Mamo, tato, pozwólcie mi na tę wycieczkę, 

         aby można pomóc mu troszeczkę, 

          choć troszeczkę. 



2. Może by samemu mikołajem kiedyś być? 

     I pomagać innym, by szczęśliwie można żyć. 

     Farby pożyczać, i kredki, gdy trzeba, 

      iść po zakupy, choć śnieg sypie z nieba. 

    Z pieskiem wyjść na spacer, babci pomóc gotować, 

    mikołajem być – trzeba spróbować. 

    Bo tak bardzo… 

 

Ref: Chcę, by zabrał mnie mikołaj do pomocy…. 

 

 

2.  PADA  ŚNIEŻEK (słowa: Dorota Gellner, muzyka: Adam Skorupka) 

 

1. Pada śnieżek, pada śnieżek, 

    już ze śniegu mam kołnierzyk, 

    białe uszy i policzki 

    i śniegowe rękawiczki. 

    Pada śnieżek, pada śnieżek, 

    już ze śniegu mam kołnierzyk, 

    i guziki i rękawy 

    oraz lewy but i prawy. 

 

         Ref:  Pada śnieżek jak szalony, 

                  z lewej strony, z prawej strony. 

                  Raz za nami, raz przed nami, 

                  zasypuje nas płatkami! 

 

2. Pada śnieżek, pada śnieżek, 

    już ze śniegu mam kołnierzyk, 

    białe uszy i policzki 

    i śniegowe rękawiczki. 

    Pada śnieżek, pada śnieżek, 

    na szalika żółty brzeżek 

    i na czapkę moją pada, 

    bardzo mi to odpowiada! 

 

            Ref:  Pada śnieżek jak szalony, 

                  z lewej strony, z prawej strony. 

                  Raz za nami, raz przed nami, 

                  zasypuje nas płatkami! 

 

A jak padać nie przestanie, 

zobaczycie, co się stanie - 

będzie kino nie z tej ziemi! 

Nos w marchewkę mi się zmieni! 

 

3.   RODZINNE  ŚWIĘTA (muzyka: Renata Szczypior, słowa: Beata Szurowska) 

 

1.   Pierwsza gwiazdka Wigilię rozpoczyna. 

      Już przy stole zbiera się rodzina. 

      Jest opłatek, biały obrus, pod nim siano 

      i choinka przystrojona rano. 



Ref:   Księżyc gwiazdę zapalił na niebie, 

          a my wszyscy uśmiechamy się do siebie. 

          Takie chwile każdy pamięta, 

          najpiękniejsze rodzinne święta. 

 

2. Babcia wnukom historię przypomina, 

    o Betlejem, gdzie Maria rodzi syna. 

    Mama z tatą wnoszą pyszny barszcz z uszkami, 

    a choinka pachnie piernikami. 

 

Ref:  Księżyc gwiazdę zapalił na niebie,…. 

 

3. Śnieżny puszek otulił wszystkie drzewa. 

    Anioł w bieli swą kolędę śpiewa. 

    I choć coraz zimniej robi się na dworze, 

    w naszych sercach cieplej być nie może. 

 

Ref:   Księżyc gwiazdę zapalił na niebie,…. 

 

 

 

                                                                                                                  K. Król 


