
 
 

     ZADANIA NA GRUDZIEŃ 

GRUPA XV WESOŁE NUTKI 

Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 

„Nadchodzi zima” 

01.12.2022 – 09.12.2022 r. 

Cele: 

  

• Poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie odpowiedzialność 

• Rozwijanie procesów myślowych ( pamięć, uwaga dowolna) 

• Poznanie liter k, K 6l. 

• 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. 

• Zabawy z kodowaniem 

Wiersz 

Domek dla ptaszków Irena Suchorzewska 

 

Dziś w przedszkolu 

Krzyś i Tomek 

Zmajstrowali 

Ptaszkom domek. 

Jest podłoga, 

Jest i daszek, 

Żeby się mógł 

Schować ptaszek. 

Jest tam miejsce                                                                     

Na okruszki 

Dla wróbelka, pośmieciuszki,                                           www.ofertikon.pl 

Jest i gwoździk                                     Dla łakomej 

Na skraweczki                                      Sikoreczki 



 
 

     ZADANIA NA GRUDZIEŃ 

GRUPA XV WESOŁE NUTKI 

Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 

„Coraz zimniej” 

12.12.2022 – 16.12.2022 r. 

Cele: 

             Poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań w okresie zimy, zwrócenie uwagi     

             na ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła; 

• Poznanie litery y Y, 6 l.  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  

 

Taniec z termometrem   Tadeusz Śliwiak  

Powiedz, proszę, czemu chodzisz w takim grubym swetrze, 

 drogi panie, miły panie, panie termometrze?  

Gdybym nie miał tego swetra, zmarzłbym tu okropnie. 

 Przecież zima, straszny mróz tu, minus dziesięć stopni.  

Nie wiedziałem, termometrze, żeś ty taki piecuch.  

Zatańcz z nami w koło, to ci będzie cieplej nieco.                                                                            

Oj, nie mogę, gdyby słupek rtęci poszedł w górę                                       www.zimowooder.pl                                                

, urządziłaby mi zima straszną awanturę.                       

http://www.zimowooder.pl/


 
 

                         ZADANIA NA GRUDZIEŃ 

GRUPA XV WESOŁE NUTKI 

Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 

„Świąteczne przygotowania” 

19.12.2022 – 23.12.2022 r. 

Cele: 

 

• Kształtowanie uczucia życzliwości i chęci pomagania innym 

• 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. 

•  rozwijanie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek;  

• doskonalenie motoryki małej 

Piosenka 

Świąteczne podarki Rafał Lasota 

www.najlejkowo.pl 

Pod choinką są prezenty. 

Każdy prezent jest zamknięty. 

Każdy prezent na mnie zerka, 

Bym rozwinął go z papierka.                                              , 

Co tam w środku się znajduje? 

Może misiek, klocki może… 

Ty prezencie! Ty potworze! 

      Złość już mnie za gardło ściska, 

      Chcę rozwinąć prezenciska!                                        www.najlejkowo.pl 

      Łypią na mnie pod choinką  

      Kolorową kuszą minką! 



 
 

ZADANIA NA GRUDZIEŃ 

GRUPA XV WESOŁE NUTKI 

Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 

„Wesołych Świąt” 

27.12.2022 – 30.12.2022 r. 

Cele:  

• 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 

Pastuszek Bosy Anna Warecka 

 

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                                        www.ilustrowany.pl 

           i narodzenia dziś wita czas, 

           biegnij, pastuszku, jasną drogą, niebo płonie, 

           na niebie pierwszej gwiazdy blask, 

           na niebie pierwszej gwiazdy blask.                               Opracowała: Justyna Utnicka 

http://www.ilustrowany.pl/

