
Tygodniowyplan zajęć: 07.12 – 11.12.2020r 

 

Temat tygodnia: Świąteczne przygotowania 

 

1. Życzliwość wokół nas; wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna. 

 

"Czarodziejka"- rozmowa o życzliwości na podstawie opowiadania. 

Praca z KP2 24-25- wypowiedzi dzieci na temat tradycji bożonarodzeniowych, 

rozmowa o wzajemnej pmocyi byciu życzliwym, wyszukiwanie i liczenie elementów 

na ilustracji. "Choinka"- zabawa plastyczna z wykorzystaniem KP2.55. 

 

2. Świąteczne dekoracje; wiodąca aktywność: językowa. 

 

"Choinka"- pamięciowe opanowanie wiersza. Praca z CziP29 – dorysowywanie 

drugiej połowy ozdób, kolorowanie, rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci. 

"Mikołaj" – zabawa plastyczno- techniczna. "Santa Claus" – zabawa językowa. 

Praca L29 – mierzenie, porównywanie długości łancuchów na choinkę. 

 

"Choinka" – pamięciowe opanowanie wiersza. 
     Bożena Forma 
 

W kąciku naszej sali pięknie wystrojona, 

panna choineczka uśmiech się do nas. 

Na niej bańki,łancuch, lampki choinkowe. 

Gwiazdeczkiprzesliczne,złocone, bajkowe. 

Na jednej gałązce piernikowe ludki, 

a na innej siedzą małe krasnoludki. 

Pajacyk,kogucik,maleńkie serduszka, 

chrupiące ciasteczka, pachnące jabłuszka. 

Wokoło tańczą dzieci, kolędy śpiewają, 

na choince świecidełka radośnie wieszają. 

 

"Łańcuszek"- zabawa ruchowa. "Robimy girlandę" – zabawa plastyczna z 

wykorzystaniem W5. 

 

3. Świąteczne prezenty; wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza 

 

"Prezent dla Mikołaja" – rozmowa na temat wiersza."worek z prezentami" – zabawa 

ruchowa. Robimy świąteczne prezenty – praca plastycno-techniczna metodą 

decoupage. Praca z CziP30 – odszyfrowywanie imion, rysowanie zgodnie z kodem. 

Bombki – zabawa matematyczna. 

 

4. Razem zaśpiewajmy kolędę; wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa. 

 "Szopka bożonarodzeniowa" – zabawa dydaktyczna. Wykonanie szopki z gotowych 

elementów. "Święta, święta, święta"- osłuchanie z piosenką. Zabawy rytmiczne, 



rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. "Śpiewane życzenia"- 

śpiewanie krótkich tekstów w różnym rytmie. Praca z KP2.26 kolorowanie płytek 

według kodu, układanie rytmów, rozwijanie pamięci i koordynacji wzrokowej. 

 

5. Kuchnia pachnąca Świętami; wiodąca aktywność:plastyczno-techniczna. 

 

"Potrawy" – układanie puzzli, rozmowa na temat dań wigilijnych. "W Wigilię"- 

pamięciowe opanowanie wiersza. "Nakrywamy do stołu" – zabawa dydaktyczna. 

Praca z KP2.27 – podawanie nazw świątecznych potraw, czytanie globalne wyrazów: 

ryby, pierogi, sałatka, barszcz, makowiec, kapusta, rysowanie oburącz po śladzie. 

"Niesiemy dania na stół" – zabawa ruchowa z elementem rywalizacji. 

"Dekorujemy pierniczki"- ozdabianie pierników. 

 

"W Wigilię" – pamięciowe opanowanie wiersza. 
        Anna Paszkiewicz 
 

Na stole obrus, a pod nim siano, 

Dwanaście potraw wśród nakryć czeka, 

Już pierwsza gwiazdka na niebie błyska, 

Nikt się nie kłóci 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. 

 

 


