
Termin realizacji: 02-06.12.2019 

 

 

Zadania jakie czekają nas w tym tygodniu: 

 „Jak napisać list do Świętego Mikołaja?” – rozmowa na temat 

pragnień i marzeń dzieci na podstawie opowiadania Ekipa 

Świętego Mikołaja 

 „List do Mikołaja” – wykonanie koperty oraz narysowanie treści 

listu. 

 

 „Jak wygląda dom Mikołaja?” – rozmowa na temat domu, w 

którym mieszka Mikołaj na podstawie wyobraźni dzieci oraz 

opowiadania Danuty Zawadzkiej Kto skradł sanie Świętego 

Mikołaja 

 

 „Co trzeba zrobić, aby list i paczka dotarły do adresata?” – 

oglądanie filmu edukacyjnego pokazującego pracę na poczcie.  

 

 „Jak możemy pomóc Mikołajowi?” – rozmowa na temat 

możliwości pomocy innym na podstawia doświadczeń dzieci oraz 

wiersza Artura Janickiego Jak święty Mikołaj zgubił prezenty. 

 

 „Jak wygląda Mikołaj?” – rozmowa na temat zwyczajów 

związanych ze świętami na podstawie doświadczeń dzieci oraz 

zagadek. 

 

 „Przygotowanie do jasełek” – zapoznanie dzieci z treścią jasełek.  

 



Termin realizacji: 09-13.12.2019 

 

 
 

Nasze zadania:  

 

 „Pierniczki świąteczne” – przygotowanie ciastek. Rozmowa 

na temat świątecznych przygotowań. 

 

 „Jak powinniśmy jeść, abyśmy byli zdrowi?” – rozmowa na 

temat zdrowego odżywiania się.  

 

 Kto szyje ubrania i robi buty? -  zapoznanie się z pracą 

krawcowej. 

 

 „Co się stanie, gdy na białej tkaninie zawiążemy supły i 

włożymy ją do farby?” –eksperyment. 

 

 „Może zostanę malarzem?” – rozmowa z dziećmi o pracy 

malarza i malowanie farbami do rytmu słuchanej muzyki. 

 

 Budujemy miasto! - rozmowa na temat topografii miasta na 

podstawie doświadczeń dzieci, planu miasta i ilustracji 

makiety miasta. 

 

 

 



Termin realizacji: 16-20.12.2019 

 

 

 

Zadania na ten tydzień: 

 

 „Jak posprzątać ten bałagan?” – rozmowa na temat 

świątecznych porządków na podstawie doświadczeń 

dzieci oraz opowiadania Wizyta Porządnickich. 

 „Jak ubierzemy naszą choinkę?” – rozmowa z dziećmi na 

temat tradycji ubierania choinki.  

 

 „Co znajduje się na świątecznym stole?” – rozmowa z 

dziećmi na temat tradycji świąt bożonarodzeniowych na 

podstawie doświadczeń dzieci oraz zagadek. 

 

 „Czar świąt” – rozmowa na temat magii świąt na 
podstawie doświadczeń dzieci i wysłuchanych 
świątecznych opowieści. 
 

 Dekorowanie styropianowych choinek.  

 

 Malowanie świątecznych bombek 
 

 

 

 

 

 



Termin realizacji: 23-27.12.2019 

 

 

 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o 

zbliżających się Świętach. Dzieci 

opowiedzą o swoich doświadczeniach 

związanych z tym czasem, pooglądamy 

sobie różne pocztówki i porozmawiamy 

na ich temat. Będziemy także stroić 

własne choinki oraz konstruować 

łańcuchy z kolorowego papieru i bibuły.  
 

 

 

 

 

 

Opracowały M. Skolimowska i J. Warzecha 


