
Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne 

Tygodniowy Plan Pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej  

Grupa XV 5 i 6 latki  

Temat tygodnia: Nadchodzi zima 

Termin realizacji: 29.11. – 3.12.  2021 r.  

Treści edukacyjne „ Program wychowania przedszkolnego"         

Cele:              zste.myslenice.pl 

 Poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie odpowiedzialność 

 Rozwijanie procesów myślowych (pamięć, uwaga dowolna) 

 Poznanie liter k, K 

 Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz 

głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania 

krótkich wyrazów 

 Rozwijanie sprawności manualnej, sprawne operowanie przyborami 

plastycznymi. 

 Wprowadzenie cyfry 4, doskonalenie umiejętności przeliczania. 

 Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, rozumienie pojęć: śnieg, 

szron, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci 

 Zapoznanie z tematem pomagania zwierzętom w okresie zimowym. 

 Poszerzanie  zasobu słownictwa i wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie 

 Poznanie postaci Mikołaja i tradycji związanych z obdarowywaniem 

prezentami, 

 Doskonalenie sprawności manualnych, doskonalenie umiejętności klejenia i 

łączenia elementów. 

      

 

 

 

 



                    Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne 

Tygodniowy Plan Pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej  

Grupa XV 5 i 6 latki 

Temat tygodnia: Coraz zimniej  

Termin realizacji: 6.12. – 10.12. 2021r.  

Treści edukacyjne „ Program wychowania 

przedszkolnego"         

 

Cele:          dreamstime.com 

 Poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań w okresie zimy, 

zwrócenie uwagi na ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła; 

 Poznanie litery y Y, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i 

syntezy sylabowej oraz głoskowej; 

 Czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich 

wyrazów; 

 Rozumienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas 

zabaw na lodzie; 

 Poznanie sposobu pomiaru ciepła – zapoznanie z działaniem termometru; 

 Wprowadzenie cyfry 5; 

 Doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania; 

 Rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci; 

 Rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci oraz twórczej inwencji 

muzycznej i plastycznej; 

 Poznanie znaczenia hodowli owiec, sposobu wykorzystanie wełny; 

 Rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej oraz jej 

opowiadania; 

 Poznanie sposobu przystosowania się zwierząt leśnych do warunków 

atmosferycznych ( grubsze futro oraz zmiana zabarwienia sierści; 

 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wzbogacenie słownictwa 

dzieci; 

 

 

 

 



Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne 

Tygodniowy Plan Pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej  

Grupa XV 5 i 6 latki 

Temat tygodnia: Świąteczne przygotowania 

Termin realizacji: 13.12. – 17.12. 2021 r.  

 Treści edukacyjne „ Program wychowania 

przedszkolnego"         

Cele: 

 Kształtowanie uczucia życzliwości i chęci 

pomagania innym                dreamstime.com 

 Rozwijanie umiejętności językowych, budowanie wypowiedzi poprawnej pod 

względem stylistycznym 

 Wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia życzliwość i dobro 

 Zapoznanie ze zwyczajami świąt Bożego Narodzenia i rolą Świętego 

Mikołaja, budzenie świątecznego nastroju w grupie. 

 Rozwijanie sprawności manualnej oraz pomysłowości i inwencji twórczej 

dzieci 

 Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych- kolędowanie, poszerzenie 

słownictwa dzieci o pojęcia: kolęda, pastorałka. 

 Poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych: przygotowanie 12 potraw na 

Wigilie, dzielenie się opłatkiem, przygotowanie dodatkowego nakrycia dla 

niespodziewanego gości, układanie sianka pod obrusem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne 

Tygodniowy Plan Pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej  

Grupa XV 5 i 6 latki 

Temat tygodnia: Wesołych Świąt 

Termin realizacji: 20.12 – 31.12.  2021 r.  

Treści edukacyjne „ Program wychowania 

przedszkolnego"         

 

Cele:                 dreamstime.com 

 Kształtowanie uczucia życzliwości dla innych;        

 Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat; 

 Wzmacnianie relacji rodzinnych, wytwarzanie świątecznego nastroju; 

 Zapoznanie z warsztatem pracy aktora; 

 Kształtowanie pewności siebie, nabywanie umiejętności wcielania się w 

określoną rolę; 

 Rozwijanie wyobraźni i fantazji dzieci, budzenie wiary we własne siły; 

 Poszerzenie słownictwa związanego z teatrem o pojęcia: reżyser, 

scenografia, sufler, kostiumograf; 

 Rozwijanie artystycznych zainteresowań i zdolności dzieci; 

 Rozwijanie umiejętności pracy w zespole( współpraca i 

współdecydowanie); 

 Utrwalenie piosenek o tematyce świątecznej; 

 Rozwijanie poczucia rytmu, stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na 

instrumentach; 

 Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia 

 

 

 

 

 

 

 


