
Tygodniowy plan zajęć: 

14.12.2020 – 18.12.2020 

 

Temat tygodnia: Wesołych Świąt 

 

    1. Świąteczna opowieść- wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna. 

 

Poznawanie utworów o wartościach wychowawczych; rozwijanie umiejętności 

współpracy w zespole i parach; nabywanie doświadczeń w organizowaniu teatrzyku, 

przedstawienia. 

 

KP2.27- rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi oraz zdolności 

grafomotorycznych. 

 

„Ciepłe- kolczaste”- zabawa ruchowa z elementem czworakowania. 

 

   2. Mali aktorzy- wiodąca aktywność: językowa. 

 

Rozwijanie umiejętności zachowania powagi w różnych sytuacjach, w tym 

humorystycznych; doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi; budowanie 

nastroju do tworzenia samodzielnych tekstów. 

 

„Jestem aktorem”- zabawa ćwicząca spostrzegawczość, rozwijanie umiejętności 

zachowania powagi w różnych sytuacjach. 

 

KP2. 28-  utrwalenie cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności językowych, 

logicznego myślenia, sprawności manualnej. 

 

„Prezent na święta”- ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. 

 

    3. Robimy dekoracje- wiodąca aktywność: matematyczno- przyrodnicza. 

 

Poznawanie i poszerzanie wiedzy z zakresu astronomii; dowiadywanie się o 

odkryciach i wyprawach badawczych w kosmos; doskonalenie umiejętności 

mierzenia przedmiotów  różnymi miarami; rozwijanie wiary w siebie i we własne 

możliwości. 

 

„Tworzymy widownię”- zabawa dydaktyczna; mierzenie przedmiotów różnymi 

miarami. 

 

KP2.29- rozwijanie logicznego myślenia, percepcji wzrokowej oraz umiejętności 

grafomotorycznych. 

 

„ Nasze kostiumy”- zabawa ruchowa z szarfami. 

 



   4. Świąteczna pastorałka: wiodąca aktywność: muzyczno- ruchowa. 

  

Rozpoznawanie głosów instrumentów, dostrzeganie sposobu i możliwości wpływu 

muzyki na nastrój; rozbudzanie zainteresowań muzycznych dzieci. 

 

„Pastuszek bosy”- słuchanie pastorałki; zabawy muzyczno-ruchowe przy melodii. 

 

 

Był pastuszek bosy, na fujarce grał, 

w górach pasał 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, 

na niebie pierwszej gwiazdy blask, 

na niebie pierwszej gwiazdy blask. 

 

„Aniołki”- lepienie z masy solnej. 

 

„Świąteczna gra”- tworzenie  gry- ściganki. 

 

   5. Przedszkolny teatrzyk- wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna. 

 

Rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu kukiełek oraz przy tworzeniu 

samodzielnych opowiadań; nabywanie doświadczenia w posługiwaniu się 

kukiełkami; podkreślenie roli muzyki w przedstawieniach. 

 

„ Moja ulubiona opowieść świąteczna”- rysowanie kredkami. 

 

„Robimy kukiełki, pacynki….”- praca plastyczno -techniczna. 

 

„ Przedszkolny teatrzyk”- zabawy z elementem dramy. 

 

 


