
Termin realizacji: 4-8.12.2017 

 

 

 

Ach, ile fajnych rzeczy można wymyślić podczas 

zimowych zabaw. Zarówno w domy jak i na dworze. 

Wspólnie wykonamy grę planszową sudoku.  Będziemy 

naklejać w pustych polach obrazki piłek w odpowiednich 

kolorach. 

 W tym tygodniu wprowadzimy literę „l” małą i wielką, 

drukowaną i pisaną. 

Wykonamy zadanie z karty pracy – będziemy rysować po 

śladach drogi dzieci do ich piłek. Rysowanie każdej drogi 

kredką w innym kolorze. Pokolorujemy piłek. Wykonamy 

szlaczki, gdzie będziemy pisać literę „l, L”. 

Podczas wizyty w Ogrodach Willy’ego i zaczarowanym 

świecie liczb będziemy utrwalać kształt wybranych figur 

geometrycznych (ćwiczenia klasyfikacyjne). 

 

Na koniec tygodnia wybierzemy się na 

spacer po okolicy przedszkola. Poszukamy 

oznak zimy…. Kto wie, może spadną 

pierwsze płatki śniegu?? 

Podczas prac plastycznych wyczarujemy 

puszyste bałwanki. 

 

 



Termin realizacji: 11-15.12.2017 

 

 

Na początku tygodnia wysłuchamy opowiadania pt. 

„Sanki”.  Poruszymy takie tematy jak: 

-rozumienie faktu, że niektóre dzieci wychowują 

się w trudnych warunkach 

-zachęcanie do dzielenia się zabawkami, 

zapraszanie do wspólnej zabawy 

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów 

emocjonalnych innych osób. 

Podczas spotkania z muzyką nauczymy się piosenki 

 pt. „Mkną saneczki”. Utrwalimy rytmiczne poruszanie się 

po sali. 

 Ułożymy historyjkę obrazkową „Bawimy się bezpiecznie. 

Podczas zabawy ustalimy zasad bezpiecznej zabawy na 

śniegu i lodzie. Ustalimy jakie 

miejsca są bezpieczne do wspólnej 

zabawy.   

Pod koniec tygodnia zapoznamy się 

z nowa techniką plastyczną – 

malowanie tuszem na kartce 

papieru pokrytej świecą. Techniką 

tą wykonamy zimowe pejzaże. 

Wprowadzimy do nauki czytania 

literę „Y,y”. 
 

(ilustracje zaczerpnięte ze strony http://www.illustrationsof.com/1226306-royalty-free-sledding-clipart-

illustration) 



 

„ Mkną saneczki” 

W. Kostecka 

  

Mkną saneczki, mkną wesoło, 

poprzez zaspy śniegu. 

Psy w zaprzęgu poszczekują, 

nie ustają w biegu. 

A w tych saniach siedzi sobie 

eskimoski chłopiec. 

Śmieje się, bo właśnie wjechał 

wprost w śniegowy kopiec. 

Cały dzień się dzisiaj bawił 

z foką w chowanego, 

i przez chwilę siedział w norze 

misia polarnego . 

Później z morsem łowił ryby 

i lepił bałwana, 

ale teraz czas już wracać 

- w igloo czeka mama. 

 



Termin realizacji: 18-29.12.2017 

 

 

 

Gdzie jest pierwsza gwiazdka?  Odpowiedzi 

na to pytanie poszukamy w opowiadaniu G. 

Kasdepke.  

Zapoznamy się z nową techniką plastyczną 

jaką jest batik na papierze. 

 Na kartce z bloku technicznego 

(białej lub kolorowej) wykonamy 

rysunek gwiazdki klejem. 

Następnie całą kartkę pokryjemy 

wodoodpornym tuszem 

kreślarskim i ponownie 

poczekamy, aż praca wyschnie. 

Obrazek położymy na kawałku tektury lub 

deseczce, a klej z warstwą tuszu spłuczemy 

pod kranem.  

W tym szczególnym czasie wspólnie będziemy 

śpiewać pastorałki oraz porozmawiamy o 

świątecznych domowych przygotowaniach 

przed wigilią.  



"PRZED WIGILIĄ" 

 

Tadeusz Szyma  

 

-Basiu, podaj jeszcze jeden talerz. 

-Już nakryłam dla całej rodziny. 

-Wiem, córeczko, dziękuję ci, ale  

Gdyby przyszedł ktoś dziś w odwiedziny?  

 

Może jakiś zbłąkany podróżny 

Zechce u nas się ogrzać w pół drogi? 

Może ktoś, kto na pociąg się spóźnił, 

Spiesząc do swych bliskich i drogich? 

 

Może ta z naprzeciwka sąsiadka? 

Ta pogodna, drobna staruszka, 

Co ma twarz jak wyciętą z opłatka, 

Bo tak dawno nie wstawała z łóżka... 

 

Może sąsiad przyjdzie do nas na wieczór? 

Niech zapomni o troskach i lekach... 

 

By nikt dzisiaj samotny się nie czuł,  

W każdym domu wolne krzesło czeka! 

 

 

 

 

 

 

ilustraacje:http://grajamo4.blog.onet.pl/wp-

content/blogs.dir/514590/files/blog_vb_1132440_2300984_tr_animoelptroisno7.gif 



 

Będziemy rozmawiać o zbliżających się 

Świętach. Dzieci opowiedzą o swoich 

doświadczeniach związanych z tym 

czasem, pooglądamy sobie różne 

pocztówki jakie dostaliśmy podczas 

akcji Pocztówkowej Wymiany. 

Wykonamy także 

ozdoby choinkowe. 

 

 

 

 

 
 

 

Opracowały M. Skolimowska i J. Warzecha 


