
GRUPA II        LISTOPAD 2020r. 
 

Tematy kompleksowe: 
 

1.  TUTAJ ROSŁY PAPROCIE 
 

2.  OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI 
 

3.  ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ… 
 

4.  CO PRZYNOSI ZIMA 
 
 

DZIECKO: 
 

• wie, kim jest górnik, rozpozna  strój górnika, 
• właściwie używa pojęć: na, pod, obok, za, 
• przelicza w zakresie 5, 
• poznaje niektóre gatunki dinozaurów, 
• samodzielnie wybiera sposób spędzania wolnego czasu, 
• wie, jakie zwierzęta mogą być zwierzętami domowymi, 
• wie, jak wygląda kwadrat i trójkąt, 
• czerpie radość ze spotkania z Mikołajem, 
• stosuje pojęcia: mniejszy, większy, 
• w bezpieczny  i właściwy sposób posługuje się nożyczkami, 
• wykonuje ćwiczenia ruchowe, 
• rysuje linie bez odrywania ręki, 
• dekoruje choinkę, 
• zna tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, 
• współdziała z dziećmi w zabawie. 

 
 



Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc grudzień w gr. II 

 
 

Temat tygodnia: „TUTAJ ROSŁY PAPROCIE” 

Realizowane 
obszary 

podstawy 
programowej 

 
TEMAT DNIA 

 
DZIAŁANIA DZIECI 

 

 
Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 
dzieci 

I.6 
IV.12 
IV.11 
I.5 
 
IV.19 
IV.20 
I.5 
I.6 
IV.2 
I.5 
I.8 
 
IV.13 
I.5 
IV.1 
I.6 

 
 

Górnik. 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.                                  
„Kolory” – zabawa dydaktyczna. Zabawy konstrukcyjne – 
budowanie domów z klocków różnego typu.                                              
Zabawa poranna „Paprocie rosną” . 
 
„Praca górnika” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji 
oraz zgromadzonych przedmiotów. „W kopalni” – oglądanie 
krótkiego filmu o pracy górnika. „Idziemy do pracy” – 
opowieść ruchowa. Zabawy zgodne z zainteresowaniami 
dzieci. „Jaki to instrument?” – zabawa słuchowa. Wyjście na 
podwórko – zabawy ruchowe z piłką. 
 „Kto potrafi?”,  „Kto dalej?” – rzuty piłką. 
 
„Plastelina, kamień” – zabawa badawcza.  „Plastelina, 
kamień” – zabawa ruchowa. 
„Zaczarowane figurki” – lepienie z plasteliny z 
wykorzystaniem kamienia. Zabawy swobodne dzieci. 
 

- utrwalenie nazw kolorów 
- rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej 
 
 
- zapoznanie z pracą górnika 
dostrzeganie jej użyteczności  
- wzbogacenie słownictwa 
dzieci 
-kształcenie percepcji 
słuchowej 
 
-doskonalenie  myślenia  i 
wyciągania wniosków 
-rozwijanie sprawności 
manualnych dłoni 

- zna kolory 
- buduje z klocków ciekawe 
konstrukcje 
 
 
- wie kim jest górnik 
- rozpozna  strój górnika 
- dzieli słowa na sylaby 
- rozpoznaje instrumenty 
perkusyjne po dźwiękach 
-jest sprawne i zwinne 
 
- lepi z plasteliny 
- porównuje właściwości 
plasteliny i kamienia 
 

I.6 
IV.2 
IV.7 
I.5 
 
IV.8 

 
 

Praca 
górnika. 

 

 Zabawy swobodne wybraną zabawką. „W kopalni” – 
rozmowa kierowana na podstawie ilustracji. „Górnik” – 
zabawa ruchowa do piosenki, słowa Bożena Szuchalska. 
 Zabawa poranna „Paprocie rosną”. 
 
„W kopalni” – wyklejanie kartki dużymi kawałkami gazet, 

- utrwalenie pojęć: na, pod, 
obok, za 
-utrwalenie treści piosenki 
-budzenie radości ze 
wspólnej zabawy 
- zapoznanie z nowa techniką 

 - właściwie używa pojęć: na, 
pod, obok, za 
- wypowiada się zdaniami 
- wykonuje ćwiczenia 
ruchowe 
- wykonuje pracę plastyczną 



I.9 
I.7 
III.8 
I.6 
III.9 
 
I.5 
IV.15 
I.6 
III.9 
 

rysowanie po gazetach węglem. „Węgiel” – oglądanie różnych 
rodzajów węgla. „Spacer nocą” – zabawa ruchowa.  Zabawy 
zgodne z zainteresowaniami dzieci. „Dinozaur” -rysowanie po 
śladzie i kolorowanie rysunku. Zabawy na placu 
przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego. 
 
„Uwaga!” – zabawa ruchowa. „Czy potrafisz liczyć?” – zabawa 
utrwalająca umiejętność liczenia w określonej liczbie 
elementów. Zabawy dowolne, spontanicznie podejmowane 
przez dzieci. 

rysowania węglem 
-wdrażanie do zachowania 
czystości wokół siebie 
- zapoznanie ze sposobami 
wykorzystania węgla 
 
-  kształcenie umiejętności 
odwzorowywania zbiorów 
liczmanami 

- wie w jaki sposób 
wykorzystywany jest węgiel 
- słucha wiersza 
- w bezpieczny sposób 
korzysta ze sprzętu 
sportowego 
 
- przelicza w zakresie 5 
-dba o bezpieczeństwo w 
czasie zabaw 
 

I.6 
IV.19 
IV.11 
I.9 
I.5 
 
IV.8 
IV.19 
III.8 
I.5 
I.6 
I.7 
I.9 
I.5 
I.5 
IV.2 
IV.9 
IV.19 
I.6 
 

 
 

W krainie 
dinozaurów. 

 

Zabawy swobodne wybraną zabawką. „Dinozaury” – 
słuchanie opowiadania na podstawie książki „Jak żyły 
dinozaury. „Prehistoryczne gady” – budowanie z klocków 
dinozaurów. „Mały Danuś” – wycinanie i układanie puzzli 
według wzoru. Zabawa poranna „Paprocie rosną” 
 
„W krainie dinozaurów” – wydzieranka z kolorowego 
papieru. „Prehistoryczne gady” - pokaz ilustracji 
przedstawiających różne dinozaury; opowiadanie nauczyciela; 
zagadki słowno – obrazkowe. „Na lądzie czy w powietrzu” – 
zabawa ruchowa. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 
 „Gniazdo pterozaura” – przeplatanie kolorowej nitki przez 
otwory. Zabawy na placu przedszkolnym. 
 
„Detektywi” – zabawy ruchowe. 
Dinozaury” – opowiadanie o obrazku, liczenie dinozaurów, 
łączenie dinozaura z jego cieniem. 
 Oglądanie bajki o dinozaurach np. „Denver ostatni dinozaur”, 
„Dino”. Zabawy w kącikach zainteresowań. 

- zapoznanie z niektórymi 
nazwami dinozaurów 
- rozwijanie wyobraźni 
przestrzennej 
 
 
- rozwijanie wyobraźni 
plastycznej 
-doskonalenie pamięci i 
uwagi 
- kształcenie 
spostrzegawczości i szybkości 
-doskonalenie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej   
 
- kształcenie umiejętności 
liczenia w zakresie 6 
-właściwe zachowywanie się 
w czasie projekcji filmu 

- słucha opowiadania 
- poznaje niektóre gatunki 
dinozaurów 
- buduje z klocków 
 
 
- rozwiązuje zagadki słowno - 
obrazkowe 
- wykonuje prace plastyczną 
- wykonuje ćwiczenia 
ruchowe w zabawie 
- wypowiada się na temat 
obrazka 
-bawi się bezpiecznie z 
innymi 
 
- liczy do 6 
 
- ogląda bajkę 

I.I  Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. „Mikołaj” – - poznanie nowej techniki - stempluje dłonią 



IV.8 
III.1 
I.5 
 
IV.7 
IV.2 
III.8 
I.6 
IV.3 
I.5 
I.4 
 
I.5 
IV.8 
III.5 

 
Przygotowu-
jemy się do 
spotkania z 
Mikołajem. 

 

malowanie dłoni farbą, odbijanie dłoni na kartce. Zabawy 
samorzutnie podejmowane przez dzieci. 
Zabawa poranna „Paprocie rosną”. 
 
„Mikołaj i katar” – nauka piosenki słowa Anna Bayer, muzyka 
Agnieszka Marchel. Słuchanie legendy o Świętym Mikołaju. 
Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. „Prezenty na sanie” 
– zabawa ruchowa. Zabawy zgodne z zainteresowaniami 
dzieci. „Zaczarowany świat bajek” – słuchanie dowolnej bajki 
czytanej przez nauczyciela.  Wyjście na podwórko. „Chodzenie 
po śladach”- zabawa ruchowa. 
 
„Zaprzęgi Mikołaja” – zabawa ruchowa. „Mikołaj” – 
dokończenie pracy plastycznej z ranka. 
Zabawy i gry stolikowe: podział dzieci na zespoły. 
 

plastycznej 
- kształcenie umiejętności 
samodzielnego 
podejmowania decyzji 
- zapoznanie ze słowami i 
melodią piosenki 
- kształcenie umiejętności 
rytmizowania tekstu 
- rozwijanie słuchu 
muzycznego i uwagi 
 
- budzenie radości z efektu 
pracy. 
 

- samodzielnie wybiera 
sposób spędzania wolnego 
czasu 
 
 
- słucha legendy 
- zna i śpiewa piosenkę 
- rytmizuje refren piosenki 
- wykonuje ćwiczenia 
ruchowe w zabawie 
-słucha bajki 
 
 
- czerpie radość z wykonanej 
pracy 
- współdziała z dziećmi w 
zabawie 
 

I.6 
IV.8 
I.5 
 
IV.7 
IV.2 
II.6 
III.4 
 
II.11 
 
I.5 
I.7 
IV.8 

 
 
Spotkanie z 
Mikołajem. 

Zabawy swobodne dzieci. „Mikołaj i prezenty” – zabawa z 
tekstem. „Rysunek dla Mikołaja” – praca plastyczna. Zabawa 
poranna  „Paprocie rosną”. 
 
„Spotkanie z Mikołajem”. Śpiewanie piosenek dla Mikołaja. 
Rozmowa z Mikołajem. Rozdanie prezentów. 
 „Niespodzianka” – oglądanie prezentów otrzymanych od 
Mikołaja. „Mikołajkowe prezenty” – zabawy dowolne. 
Wspólna zabawa dzieci otrzymanymi podarkami. 
Wyjście na podwórko. Obserwacja zmian w przyrodzie. 
 
 
 
„Zaprzęgi Mikołaja” – zabawa ruchowa.                                            

-uczenie dzieci sprawiania 
przyjemności 
 
 
 -budzenie radości ze 
spotkania z Mikołajem 
- wdrażanie do kulturalnego 
zachowania się, używania 
form grzecznościowych 
 
 
 
 
- doskonalenie umiejętności 

- jest radosne 
- wykonuje prezent – 
rysunek dla Mikołaja 
 
- czerpie radość ze spotkania 
z Mikołajem 
- używa form 
grzecznościowych: proszę 
dziękuję 
 
 
 
 
- zgodnie bawi się z innymi 



I.6 
 

„Mikołaj” – kolorowanie rysunku kredkami. 
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. 
 

plastycznych dziećmi 
- koloruje rysunek 
 

 
Uwagi: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Temat tygodnia:  „OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI” 
 

Realizowane 
obszary 

podstawy 
programowej 

 
TEMAT DNIA 

 
DZIAŁANIA DZIECI 

 

 
Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 
dzieci 

I.6 
IV.19 
IV.6 
IV.8 
I.4 
I.5 
 
IV.2 
IV.8 
I.7 
IV.8 
I.5 
IV.2 
II.11 
 

 
 

Zwierzęta 
domowe. 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. „Zwierzęta 
domowe” – oglądanie albumów przedstawiających zwierzęta, 
jakie można hodować w domu.  „Imię dla zwierzątka” – twórcza 
zabawa słowna. „Domowe zwierzęta” – kolorowanie 
obrazków kredkami akwarelowymi. Zabawa poranna  „Kotki” 
– zabawa ruchowa z elementem czworakowania. 
 
„Domowi przyjaciele” – wypowiedzi dzieci na podstawie 
wiersza Doroty Kossakowskiej i własnych doświadczeń. 
„Piesek i rybki” – kolorowanie pieska i rybek według wzoru, 
łączenie ich z przedmiotami, w których mogą zamieszkać. 
„Pieski idą na spacer” – zabawa ruchowa. Zabawy zgodne z 
zainteresowaniami dzieci. „Zgadnij, kto wydaje takie 
dźwięki?” – zagadki słuchowe. 
Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja ludzi 

- doskonalenie czynności 
artykulacyjnych 
 -wyjaśnienie pojęcia: 
zwierzęta domowe 
-ćwiczenie precyzyjnego 
kolorowania 
 
-zapoznanie z rolą zwierząt 
domowych w życiu człowieka 
-nabywanie opiekuńczego 
stosunku do zwierząt 
-wdrażanie do uważnie 
słuchania kolegów z grupy i 
wypowiadania się na 
określony temat 

-poprawnie wypowiada 
zgłoski 
- słucha wiersza 
- wie jakie zwierzęta mogą 
być zwierzętami domowymi   
- prawidłowo wykonuje 
ćwiczenia ruchowe 
 
- wie, że należy się 
opiekować zwierzętami 
domowymi 
- słucha wypowiedzi innych 
- wypowiada się na dany 
temat 
- rozpoznaje głosy wydawane 



 
I.5 
III.2 
III.5 
I.6 
 

spacerujących z psami. 
 
„Idź- stój” – zabawa z elementem równowagi. Zabawy i gry 
stolikowe: układanki, mozaiki geometryczne i wtyczkowe, 
puzzle. „Zwierzęta” - domino obrazkowe,  wspólna zabawa 
nauczyciela i chętnych dzieci, rozegranie gry. 

 
-kształcenie nawyku 
doprowadzania zabawy lub 
gry do końca 
 

przez zwierzęta 
-umie zachować się jak 
spotka nieznanego psa lub 
kota 
 
- kończy rozpoczętą zabawę 
- odkłada zabawki po 
skończonej zabawie na 
wyznaczone miejsce 

I.6 
IV.19 
IV.1 
 
I.5 
 
 
IV.11 
IV.12 
I.5 
IV.8 
I.6 
I.8 
IV.14 
I.5 
 
 
I.5 
IV.11 
IV.15 
III.5 

 
 

Pies – 
przyjaciel 
człowieka. 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Oglądanie 
albumów i ilustracji przedstawiających różne rasy psów. 
 „Kotki dwa” – układanie melodii do wierszyka Doroty 
Kossakowskiej. Zabawa poranna  „Pieski do domu, pieski na 
spacer”. 
 
„Buda dla pieska” – wycinanie z kolorowego papieru figur 
geometrycznych: kwadratu, koła, trójkąt; klasyfikowanie figur 
geometrycznych według kształtu.  „Tresura psa”- zabawa 
ruchowa.  „Zwierzęta domowe” – zabawa z elementem 
toczenia. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Wyjście 
na podwórko – zabawy ruchowe. „Idziemy po linii” – zabawa 
ruchowa z elementem równowagi. „Prawa , lewa strona”- 
zabawa ruchowa z elementem marszu.  „W przód – w tył” - ”- 
zabawa ruchowa z elementem podskoku. 
 
„Pieski idą na spacer” – zabawa ruchowa. „Buda dla Burka” – 
zabawy konstrukcyjne, budowanie domków dla psów z 
różnorodnych klocków. „Liczymy pieski” – zabawa 
matematyczna. 
 

-zapoznanie dzieci z 
najczęściej spotykanymi 
rasami psów 
-rozwijanie inwencji 
muzycznej 
 
 
 
-doskonalenie umiejętności 
wycinania figur 
geometrycznych 
-zapoznanie z figurami 
geometrycznymi: kwadratem 
i trójkątem 
-wdrażanie do bezpiecznego 
posługiwania się nożyczkami 
 
-rozwijanie pomysłowości, 
wyobraźni przestrzennej 
-rozwijanie umiejętności 
liczenia liczebnikami 
porządkowymi 

- zna niektóre rasy psów 
- klasyfikuje zwierzęta 
według wielkości 
- stosuje pojęcia: mniejszy, 
większy 
 
- wie jak wygląda kwadrat i 
trójkąt…… 
- wycina precyzyjnie po linii 
- rozwiązuje zagadkę słowną 
- wykonuje pracę plastyczną 
- w bezpieczny  i właściwy 
sposób posługuje się 
nożyczkami 
- utrzymuje równowagę 
 
- wykonuje ćwiczenia 
ruchowe 
- buduje  z klocków 
- liczy do 5 
- posługuje się liczebnikami 
porządkowymi 

I.6  Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. - utrwalenie wiadomości nt - zna zwierzęta domowe 



IV.5 
IV.2 
I.5 
 
 
IV.7 
III.8 
 
I.5 
I.6 
I.5 
IV.8 
I.4 
I.5 
IV.6 
I.7 
I.6 
 

 

Koty i kotki. 
„Jakie to zwierzę?” - zabawa dydaktyczna, podział wyrazów 
na sylaby. „Biały kotek” – zabawa matematyczna na 
podstawie wiersza Doroty Kossakowskiej. Zabawa poranna 
elementem czworakowania „Kotki”. 
 
„Dwa koty” – zabawa inscenizowana do  piosenki, słowa B. A. 
Wygonowska, muzyka A. Marchel.    Omówienie słów 
piosenki. „Czarny kot i biały kot…” – rytmizacja refrenu i 
śpiewanie refrenu. „Kotki” – zabawa ruchowa.   Zabawy 
zgodne z zainteresowaniami dzieci.  „Kotek i motek” – zabawa 
ruchowa.  „Jak kotek poplątał motek”  - ćwiczenia 
grafomotoryczne. Wyjście na podwórko – zabawy dowolne. 
 
„Kotek wchodzi na płotek” – zabawa ruchowa. „Kot i myszka” 
– zabawa słowno – paluszkowa Anny Surowiec. 
„Kotki” – lepienie z plasteliny. 
Zabawy dowolne według własnych pomysłów. 
 

zwierząt domowych 
-rozwijanie umiejętności 
przeliczania liczebnikami 
porządkowymi. 
 
-zapoznanie dzieci ze 
słowami i melodią piosenki 
-rozwijanie pamięci 
muzycznej 
-kształcenie poczucia rytmu 
u dzieci 
-doskonalenie motoryki 
małej 
-przypomnienie zasad 
bezpiecznej zabawy na 
dworze 
 
 
-rozwijanie sprawności 
manualnych 

-dzieli wyrazy na sylaby 
- przelicza liczebnikami do 5 
 
 
 
- słucha piosenki 
- uczy się słów refrenu 
piosenki 
- rytmizuje refren piosenki 
- rysuje linie bez odrywania 
ręki 
- wykonuje ćwiczenia 
ruchowe w zabawie 
 
 
 
 
- lepie z plasteliny 
Sprząta po skończonej 
zabawie 
 

III.9 
IV.5 
IV.18 
I.5 
 
IV.18 
IV.2 
IV.19 
IV.7 
I.5 
I.6 

 
 

Akwarium. 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.   
 „Jakie to zwierzę?”- rozwiązywanie zagadek słuchowych o 
zwierzętach domowych. 
 „Rybacy i rybki” – zabawa poranna. 
 
„Złota rybka” – zabawa słownikowo – gramatyczna; rozmowa 
na temat środowiska w jakim żyją ryby na podstawie wiersza 
Doroty Kossakowskiej. Wzbogacanie słownictwa o pojęcia: 
szlaki, podwodne wyprawy. „Fale i rybka” – zabawa z folią 
malarską. 
 „Mama ryba i jej córka” - zabawa ruchowa. Zabawy zgodne z 

 
-doskonalenie sprawności 
umysłowych: uwaga, pamięć 
 
 
- wzbogacenie wiadomości 
nt.  ekosystemu wodnego 
-rozwijanie umiejętności 
płynności wykonywania 
ruchów 
 

 
- rozwiązuje zagadki 
 
 
 
- wie w jakim środowisku 
żyją ryby 
- słucha wiersza 
-naśladuje ruchy nauczyciela 
- rysuje kredą na chodniku 
- konstruuje dłuższe 



IV.7 
I.5 
I.4 
 
 
I.5 
IV.15 
I.9 

zainteresowaniami dzieci. 
 „Podwodny taniec” – zabawa ruchowo – naśladowcza. 
Wyjście na podwórko .  „Akwarium” - rysowanie kredą na 
chodniku rybek. „Powódź” – zabawa ruchowa z elementem 
wspinania. 
 
„Rybki w wodzie” – zabawa ruchowa. „Liczymy rybki w 
akwarium” – zabawa matematyczna. „Rybki w akwarium” – 
wykonanie pracy z elementami orgiami. 
 

-rozwijanie sprawności 
fizycznych 
-dbanie o zdrowy styl życia 
 
 
-doskonalenie przeliczania 
elementów w zbiorze 
- kształcenie umiejętności 
wycinania i składania 
papieru 
 

wypowiedzi 
-stosuje się do poleceń 
nauczyciela 
 
-przelicza rybki w akwarium 
- w bezpieczny sposób 
posługuje się nożyczkami 
- wykonuje pracę plastyczną 
 

I.6 
IV.13 
I.5 
IV.1 
IV.18 
I.5 
III.1 
III.2 
III.6 
II.11 
 
I.8 
IV.8 
IV.6 
I.6 

 
 

    Żółw. 

Zabawy dowolnie wybraną zabawką.  „Spacer żółwi – zabawa 
badawcza z magnesem. „Spacer żółwi” – zabawa poranna . 
 
„Żółw” – wykonanie żółwia z tworzywa przyrodniczego i 
plasteliny; rozmowa na temat budowy żółwia, jego 
odżywiania. „Spacer żółwi” – zabawa ruchowa. Zabawy 
zgodne z zainteresowaniami dzieci. 
 „Jakie cechy powinien mieć dobry kolega?” - rozmowa na 
podany temat.  Zabawy z ulubionym kolegą lub koleżanką. 
Spacer w okolicy przedszkola. 
 
„Idź- stój” – zabawa z elementem równowagi. „Żółw” – 
kolorowanie żółwia według wzoru, łączenie z odpowiednim 
cieniem. „Wesołe rymowanki” – ćwiczenia słownikowe, 
rymowane zgadywanki na temat zwierząt. Zabawy swobodne. 
 

-rozwijanie pamięci 
mechanicznej poprzez naukę 
krótkich wierszyków 
-zapoznanie z budową 
żółwia, jego odżywianiem 
oraz warunkami życia 
-rozwijanie zmysłu 
plastyczno – konstrukcyjnego 
-aktywizowanie wyobraźni i 
myślenia twórczego 
 
-kształcenie umiejętności 
logicznego wypowiadania się 
na określony temat. 
 

- odkłada zabawki na miejsce 
- umie powiedzieć wiersz 
 
 
- rozwiązuje zagadkę słowną 
- wie jak wygląda żółw 
- zna warunki życia żółwia 
- wykonuje pracę plastyczno- 
konstrukcyjną 
- tworzy dłuższe wypowiedzi 
zdaniowe na określony 
temat 
 
- utrzymuje równowagę 
- jest precyzyjne i 
spostrzegawcze 

Uwagi:  
 
 

   

 
 



Temat tygodnia: „ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…” 

Realizowane 
obszary 

podstawy 
programowej 

TEMAT DNIA DZIAŁANIA DZIECI 
 

 
Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 
dzieci 

I.6 
IV.8 
I.5 
 
IV.2 
IV.1 
IV.7 
I.5 
I.6 
IV.9 
IV.14 
IV.15 
II.11 
 
I.5 
IV.8 
III.5 
 

 
 

W 
betlejemskiej 

stajence. 

Zabawy dowolnie wybraną zabawką. „Prezent od Mikołaja” 
– rysowanie kredkami, co dziecko chciałoby otrzymać od 
Mikołaja.  „Wirujące płatki śniegu” – zabawa poranna. 
 
 „W Betlejemskiej stajence” – nauka inscenizacji Doroty 
Kossakowskiej. Zapoznanie dzieci z tradycjami 
bożonarodzeniowymi. „Kolędy” – słuchanie krótkich 
fragmentów kolęd. „Zaprzęgi” – zabawa ruchowa bieżna. 
Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy zgodne z 
zainteresowaniami dzieci.  „Zimowe obrazki” - układanie 
puzzli o tematyce zimowej. „Choinka” – zabawa 
matematyczna na podstawie rymowanki – układanki Anny 
Surowiec. 
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu. 
 
„Mróz” – zabawa ruchowa. 
„Bombka” – rysowanie po śladzie i kolorowanie bombki. 
„Zimno, ciepło” – zabawa dydaktyczna. 
 

- kształcenie umiejętności 
wspólnej, zgodnej zabawy 
 
 
-zapoznanie z treścią 
inscenizacji oraz tradycjami 
bożonarodzeniowymi, 
- wzbogacenie słownictwa o 
nowe wyrazy, zwroty 
- kształcenie analizy i syntezy 
wzrokowej 
 
 
 
- doskonalenie umiejętności 
lepienia śnieżki 
 
-doskonalenie umiejętności 
grafomotorycznych 

- zgodnie bawi się z innymi 
- rysuje kredkami 
- jest twórcze 
 
- uważnie słucha inscenizacji 
- słucha fragmentów kolęd 
- zna tradycje 
bożonarodzeniowe 
- układa puzzle 
-dzieli wyrazy na sylaby 
 
 
 
- stara się lepić śnieżkę 
- w bezpieczny sposób bawi 
się na śniegu 
 
-precyzyjnie rysuje po śladzie 

I.6 
IV.5 
IV.9 
I.5 
 
IV.12 
IV.2 
II.4 

 
 

Świąteczne 
kartki. 

 

 Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych. 
„Świąteczna gwiazdka” – nauka wiersza Doroty 
Kossakowskiej. „Suknia Pani Zimy” – łączenie w pary takich 
samych śniegowych gwiazdek. „Wirujące płatki śniegu” – 
zabawa poranna. 
 
 
„Kartka bożonarodzeniowa” – klasyfikowanie według jednej, 

- rozwijanie pamięci 
logicznej i mechanicznej 
- uczenie zasad kompozycji 
 
 
 
 
- rozwijanie umiejętności 

 
-mówi wiersz z pamięci 
- jest spostrzegawcze 
 
 
 
 
 - tworzy kartkę 



IV.8 
I.5 
I.6 
II.11 
 
I.5 
IV.7 
I.5 

określonej cechy, wykonanie kartki świątecznej z 
wykorzystaniem  wiersza Barbary Najmanowicz. „Komu i kiedy 
wysyłamy kartki świąteczne? – wypowiedzi dzieci.  „Kartki 
pana listonosza” – zabawa ruchowa. Zabawy zgodne z 
zainteresowaniami dzieci. „Mikołaj” – słuchanie wiersza 
Doroty Kossakowskiej. Spacer w okolicy przedszkola w 
poszukiwaniu drzew iglastych – świerków. 
 „Budowle ze śniegu” – zabawa ruchowa. „Przybieżeli do 
Betlejem” – nauka kolędy. „Niespodzianki pani Zimy” – 
zabawa ruchowo – naśladowcza z tekstem      Bożeny 
Szuchalskiej. 

klasyfikowania według 
jednej, określonej cechy 
- rozbudzanie kreatywności, 
wyobraźni przestrzennej 
- uczenie planowania pracy 
 
 
-doskonalenie pamięci 
mechanicznej 
 

bożonarodzeniową 
- klasyfikuje według jednej, 
określonej cechy 
- wypowiada się na dany 
temat 
- rozróżnia drzewa iglaste 
- rozpoznaje świerk 
 
- śpiewa kolędę 
-stosuje się do zasad 
wcześniej ustalonych 

I.6 
IV.5 
 
IV.8 
I.5 
 
IV.7 
II.6 
IV.2 
I.9 
IV.7 
I.5 
IV.1 
II.11 
 
I.5 
IV.2 
IV.5 
III.8 
 

 
 

Zielone 
drzewko w 

domu. 

Zabawy swobodne wybraną zabawką.  „Po co są święta?” – 
burza mózgów.  „Zabawy z panią Zimą” – zabawa ruchowo – 
naśladowcza do rymowanki  Bożeny Szuchalskiej. „Mikołaj” – 
kończenie rysowania Mikołaja oraz szlaczku według wzoru. 
„Wirujące płatki śniegu” – zabawa poranna. 
 
„Choineczka księżniczka” –  nauka piosenki, słowa B. 
Kropiewnicka, muzyka A. Marchel. Rozmowa na temat 
zwyczajów i tradycji świątecznych z wykorzystaniem ilustracji i 
plansz: „Choinka” – układanie choinki z patyczków. 
Instrumentacja refrenu piosenki na dzwonkach. „Ubieramy 
choinkę” – zabawa ruchowa. Zabawy zgodne z 
zainteresowaniami dzieci. „Anioł” – słuchanie wiersza Doroty 
Kossakowskiej, wykonanie aniołka z papieru. Wyjście na 
podwórko – zabawy na śniegu. 
 
„Znajdź odpowiedni kolor” – zabawa ruchowa z elementem 
biegu.  „Prezenty od Świętego Mikołaja” – podział wyrazów 
na sylaby. „W Betlejemskiej stajence” – nauka kolejnych 
fragmentów inscenizacji Doroty Kossakowskiej. 

- kształcenie umiejętności 
skupienia uwagi i 
wypowiadania się na 
określony temat 
 
 
- przybliżenie tradycji 
związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia 
- czerpanie radości ze 
wspólnego śpiewania 
-poszerzanie doświadczeń 
plastyczno-konstrukcyjnych 
 
 
 
- kształcenie procesów 
myślowych analizy i syntezy 
wyrazów 

- uważnie słucha baśni 
- odtwarza ruchy 
nauczycielki 
 
- rysuje według wzoru 
 
 
- słucha piosenki 
- zna tradycje związane ze 
Świętami Bożego Narodzenia 
- śpiewa wspólnie z innymi 
- gra na instrumencie 
- słucha wiersza 
- wykonuje aniołka z papieru 
- jest pomysłowe 
 
 
- dzieli słowa na sylaby 
-powtarza z pamięci 
fragmenty inscenizacji 

I.6  Zabawy swobodne wybraną zabawką. „Mega bombka” – - rozwijanie umiejętności - samodzielnie wykonuje 



IV.1 
IV.7 
I.5 
 
IV.6 
IV.14 
IV.1 
IV.1 
 
IV.1 
II.6 
IV.2 
II.11 
 
I.5 
IV.15 
 
IV.5 
I.6 
III.5 

 
Ozdoby 

choinkowe. 
 

ozdabianie, techniką collage jak największej bombki 
„Choineczka księżniczka” – śpiew zbiorowy piosenki. 
„Wirujące płatki śniegu” – zabawa poranna. 
 
 „Ozdoby choinkowe” – wykonanie różnorodnych elementów 
na choinkę. Utrwalenie słów określających położenie 
przedmiotu w przestrzeni: wyżej, niżej.  „Ubieramy choinkę” – 
wspólne dekorowanie drzewka świerkowego, zawieszanie 
ozdób wykonanych przez dzieci - określanie położenia ozdób 
choinkowych. „Zielona choinka” – zabawa inscenizowana do 
piosenki. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.  
„Wigilia” – słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej. 
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu, lepienie bałwana. 
 
„Kolorowe bombki” – zabawa ruchowa orientacyjno - 
porządkowa. „Ile ozdób jest na choince?” – zabawy 
matematyczne, liczenie ozdób na choince ustawionej w sali. 
 „W Betlejemskiej stajence” – nauka kolejnych fragmentów 
inscenizacji Doroty Kossakowskiej. Zabawy dowolne  w 
kącikach zainteresowań w zespołach. 

plastycznych 
-doskonalenie pamięci 
odtwórczej 
 
-rozwijanie uzdolnień 
dekoracyjnych dzieci 
- kształcenie umiejętności 
prawidłowego posługiwania 
się przyimkami: na, pod, za, 
obok, 
- wdrażanie do estetycznego 
wykonania pracy 
-rozwijanie umiejętności 
artystycznych 
 
 
- rozwijanie umiejętności 
posługiwania się 
liczebnikami głównymi i 
porządkowymi 
-ćwiczenie pamięci 
odtwórczej 
 
 

bombkę 
- śpiewa piosenkę 
 
 
- uważnie słucha wiersza 
- jest pomysłowe 
- wykonuje ozdoby 
choinkowe: łańcuch i „pawie 
oczko” 
- dekoruje choinkę 
- prawidłowo stosuje 
przymiotniki: na, pod, za, 
obok 
- słucha wiersza 
-lepi bałwana 
 
 
- liczy ozdoby na choince 
- posługuje się liczebnikami 
głównymi i porządkowymi 
-mówi fragmenty inscenizacji 

I.6 
IV.8 
IV.2 
IV.7 
I.5 
 
 
IV.5 

 
 

Święta 
Bożego 

Narodzenia. 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych. 
„Bombka” – ozdabianie bombki odpowiednimi kolorami.   
„Święta w domu” – zabawa słownikowo – gramatyczna. 
Słuchanie kolęd i pastorałek. Wspólny śpiew kolęd znanych 
dzieciom. „Wirujące płatki śniegu” – zabawa poranna. 
 
 
„W Betlejemskiej stajence” – spotkanie z rodzicami, 

-podtrzymywanie tradycji i 
zwyczajów świątecznych, 
-rozwijanie umiejętności 
wokalnych 
 
 
 
- rozwijanie zdolności 

 
- zna kolory 
- śpiewa kolędy 
 
 
 
 
- odgrywa przypisane role 



II.4 
IV.5 
IV.3 
II.2 
I.5 
 
I.4 
I.5 
 
I.5 
IV.9 
IV.2 
IV.2 
 
 

przedstawienie inscenizacji Doroty Kossakowskiej. 
Wprowadzanie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia 
poprzez czerpanie radości ze wspólnego spotkania w 
przedszkolu. Zabawy wg zainteresowań dzieci.  „List od pani 
Zimy”- rozwiązywanie zagadek słownych Iwony Mojsak,  
Joanny Myślińskiej i Bożeny Szuchalskiej. 
 
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.  „Podążamy za 
tropem” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. 
 
„Podążamy za tropem” – zabawa ruchowa z elementem 
podskoku. „Co nie pasuje?” – nazywanie przedmiotów, 
skreślanie tych, które nie pasują do pozostałych, podział nazw 
przedmiotów na sylaby.  „Świąteczne życzenia” – składanie 
życzeń, zabawa słownikowo - gramatyczna. 

aktorskich dzieci i ich 
indywidualnych 
predyspozycji 
-wdrażanie do kulturalnego 
zachowania się, używania 
form grzecznościowych 
 
 
 
 
- rozwijanie 
spostrzegawczości 
wzrokowej oraz analizy i 
syntezy słuchowej 

- recytuje wiersze 
- zachowuje się kulturalnie 
- stosuje zwroty 
grzecznościowe 
- czuje się 
współgospodarzem 
- rozwiązuje zagadki słowne 
 
 
 
- dzieli słowa na sylaby 
- składa życzenia świąteczne 
 

 
Uwagi: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Temat tygodnia: „CO PRZYNOSI ZIMA” 

Realizowane 
obszary 

podstawy 
programowej 

 
TEMAT DNIA 

 
DZIAŁANIA DZIECI 

 

 
Cele ogólne 

Przewidywane osiągnięcia 
dzieci 

I.6 
I.7 
IV.19 
I.5 
 
IV.5 
IV.9 
I.5 
IV.2 
I.2 
 
I.5 
I.9 
IV.11 
I.6 
III.1 

 
 

Już zima. 

„Lubię się bawić” – zabawa swobodna - wdrażanie do 
odkładania zabawek na miejsce po skończonej zabawie. 
„Zimowe obrazki” – oglądanie książek. „ Co pasuje do zimy?” 
– zabawa dydaktyczna –„Płatki śniegu” – zabawa orientacyjno 
– porządkowa.   
 
„Śnieżek pada…”- nauka wiersza na pamięć - rozwijanie 
pamięci mechanicznej  i zachęcanie do odtwarzania wiersza z 
pamięci z odpowiednią intonacją, gestem. „Zima” - układanie 
ruchomego obrazu.  Spacer w pobliżu przedszkola – 
obserwacja cech zimy w przyrodzie i ubiorze ludzi. 
 
„ Zaprzęgi” – zabawa ruchowa bieżna – utrwalanie pojęcia 
„para”. „Jak się ubieramy zimą?” – wycinanie. „Budujemy 
dom dla pani Zimy”  - zabawy konstrukcyjne. Zabawy 
swobodne według zainteresowań dzieci – wdrażanie do 
przestrzegania ustalonych zasad zabawy. 

- rozbudzanie 
zainteresowania książką 
- nabywanie umiejętności 
segregowania 
 
-kształtowanie umiejętności 
zapamiętywania tekstu 
-nabieranie odwagi w czasie 
recytowania 
 
 
- kształcenie umiejętności 
bezpiecznego posługiwania 
się nożyczkami i 
porządkowania miejsca 
pracy 
- rozwijanie pomysłowości, 
doskonalenie umiejętności 
łączenia klocków 

-dba o prządek w sali 
- ogląda książki z 
zainteresowaniem 
-właściwie segreguje obrazki 
 
- uczy się wiersza 
-mówi wiersz z pamięci 
przed innymi 
-wypowiada się nt.  
zimowego ubioru 
 
- potrafi wycinać 
-dba o porządek w miejscu 
pracy 
-buduje wg własnego 
pomysłu 

I.6 
IV.2 
IV.9 
I.5 
 
IV.12 
IV.9 
IV.2 

 
 

Bałwanki. 
 

„Lubię się bawić” – zabawa swobodna - wdrażanie do 
przestrzegania ustalonych zasad zabawy. „Zimno, ciepło” – 
zabawa dydaktyczna. „Co widzisz?” – praca z serią obrazków. 
„Płatki śniegu” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 
 
 „Dwa bałwanki” –  zabawy plastyczne z elementem pojęć 
matematycznych - zapoznanie z kołem i kulą; rozwijanie 
spostrzegawczości . „Toczymy śnieżną kulę” – gimnastyka buzi 

- doskonalenie umiejętności 
dobrej zabawy 
- rozwijanie własnych 
wypowiedzi 
 
-poszerzanie wiedzy nt.  figur 
geometrycznych płaskich 
przestrzennych 

 - bawi się zgodnie z innymi 
- wymienia głoski w nagłosie 
i wygłosie 
- wykonuje ćwiczenia 
ruchowe 
 
- wykonuje pracę plastyczną 
- rozpoznaje kule i koło 



III.8 
I.4 
 
I.5 
IV.15 
IV.5 
III.9 
I.6 

i języka. Masażyk. Wyjście na  podwórko – zabawy na  śniegu, 
lepienie bałwana. 
„Zaprzęgi” – zabawa ruchowa bieżna – utrwalanie pojęcia 
„para”. „Który bałwanek” – zabawa dydaktyczna; utrwalenie 
znajomość liczebników porządkowych. „ Śnieżek pada” – 
utrwalanie wiersza Zabawy swobodne według zainteresowań 
dzieci – wdrażanie do porządkowania zabawek po skończonej 
zabawie 

- doskonalenie sprawności 
aparatu mowy 
-rozwijanie mowy i 
spostrzegawczości 
-doskonalenie pamięci 
odtwórczej 

- nakleja elementy bałwanka 
 
- w bezpieczny sposób bawi 
się na śniegu 
 
- aktywnie uczestniczy w 
zabawie 
-przelicza liczebnikami 
porządkowymi 

I.6 
IV.19 
IV.1 
I.5 
 
 
IV.7 
III.8 
IV.7 
IV.1 
I.5 
 
I.5 
IV.2 
IV.8 
IV.5 
I.6 
 

 
 

Co robimy 
zimą? 

 

„Lubię się bawić” – zabawa swobodna - zachęcanie do 
samodzielnego organizowania miejsca zabawy. „Co się 
zmieniło?” – zabawa dydaktyczna. „Zdania prawdziwe, zdania 
fałszywe” - zabawa kształcąca myślenie i uwagę. „ Płatki 
śniegu” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 
 
„Zimowe melodie” –improwizowanie melodyczne i ruchowe - 
rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki; 
rozwijanie poczucia słuchu i kreatywności.  „Zima”– słuchanie 
„Cztery pory roku” A. Vivaldi i improwizowanie muzyki 
ruchem.  Masażyk. Wyjście na  podwórko – zabawy na  śniegu, 
chodzenie po śladach. 
 
„ Zaprzęgi” – zabawa ruchowa bieżna – utrwalanie pojęcia 
„para”. „Zima” – zabawa kształcąca słuch i wymowę. „ Moja 
zima” – rysowanie kredkami. „Śnieżek pada” – utrwalanie 
wiersza. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci - 
budzenie radości ze wspólnej zabawy. 
 

-zachęcanie do wyboru 
zabawek 
- rozwijanie percepcji 
wzrokowej 
 
 
-kształtowanie wyobraźni 
ruchowej podczas 
improwizowania muzyki 
-rozwijanie poczucia rytmu 
 
 
- rozwijanie słuchu 
fonematycznego i wymowy 
dzieci 
-wdrażanie do prawidłowego 
trzymania kredki 

- samodzielnie organizuje 
sobie zabawę 
-zapamiętuje i odgaduje  
przedmioty 
 
 
- improwizuje ruchowo 
określone melodie 
-jest aktywne w czasie zabaw 
muzycznych 
-bawi się bezpiecznie z 
innymi 
 
- chętnie uczestniczy w 
zabawie ruchowej 
-rysuje kredkami na 
określony temat 
-mówi wiersz z pamięci 

I.I 
IV.6 
IV.11 
I.5 

 
 
 

Wiatr, śnieg i 

„Lubię się bawić” – zabawa swobodna zgodna z 
zainteresowaniami dzieci. „Gdybym była śnieżynką, to…” - 
słowna zabawa kreatywna. 
„ Wiatrodmuchy”– konstruowanie prostego miernika wiatru. „ 

- wyrabianie nawyku dbania 
o porządek w najbliższym 
otoczeniu 
-rozwijanie zainteresowań 

- samodzielnie wybiera 
sposób spędzania wolnego 
czasu 
-jest kreatywne słownie 



 
IV.5 
IV.2 
IV.18 
IV.8 
IV.13 
III.8 
 
 
I.5 
IV.1 
IV.5 
III.5 

lód. 
 

Płatki śniegu” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 
 
 
„Wiaterek, wiatr, wietrzysko” – ćwiczenia słownikowe, analiza 
i synteza sylabowa - zapoznanie ze zjawiskiem zamarzania i 
topnienia, budzenie zainteresowania przyrodą.  Wyjście na  
podwórko – zabawy na  śniegu i rysowanie patykiem na 
śniegu. Zebranie śniegu potrzebnego do zabawy badawczej w 
przedszkolu. 
„Czy śnieg jest czysty?” – zabawa badawcza - zapoznanie ze 
zjawiskiem zamarzania i topnienia. 
 
„Zaprzęgi” – zabawa ruchowa bieżna – utrwalanie pojęcia 
„para”. „Pada śnieg, wieje wiatr” -  zabawa z chustą 
animacyjną. „ Śnieżek pada” – utrwalanie wiersza. Zabawy 
swobodne według zainteresowań dzieci - wdrażanie do 
dzielenia się zabawkami. 

technicznych 
-rozwijanie zainteresowań 
zjawiskami atmosferycznymi 
-doskonalenie logicznego 
myślenia i wyciągania 
wniosków 
-zachęcenie do 
wypowiadania się na dany 
temat 
 
 
 
- zachęcanie do zabaw 
zespołowych 

-konstruuje miernik 
 
 
- dzieli słowa na sylaby 
-wykonuje doświadczenia 
-wyciąga wnioski 
- interesuje się zjawiskami 
topnienia i zamarzania 
-samodzielnie przebiera się 
w szatni 
 
 
- czerpie radość z zabawy 
- współdziała z dziećmi w 
zabawie 

I.6 
IV.2 
IV.8 
I.7 
I.5 
 
IV.8 
I.9 
I.7 
II.4 
 
 
I.5 
IV.15 
IV.5 

 
 

A śnieg 
pada…….. 

„Lubię się bawić” – zabawa swobodna - wdrażanie do 
porządkowania zabawek po skończonej zabawie. „ Co 
widzimy?” – obserwacja i swobodne wypowiedzi podczas 
oglądania płatka śniegu przez lupę. „ Płatek śniegu” – 
kreatywne rysowanie flamastrem na bazie koła. „ Płatki 
śniegu” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 
 
„Moja śnieżynka” – układanie wzoru śnieżnego płatka - 
rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wyobraźni, 
wdrażanie do porządkowania miejsca pracy. 
 Wyjście na  podwórko – zabawa z elementem rzutu – 
wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy. 
Masażyk. 
„Zaprzęgi” – zabawa ruchowa bieżna – utrwalanie pojęcia 
„para”. „Ile śnieżynek?” – zabawa matematyczna. „Śnieżek 

- rozwijanie wyobraźni i 
koordynacji wzrokowo – 
ruchowej; przygotowanie do 
nauki pisania 
 
 
- wzbogacanie plastycznych 
doświadczeń poprzez 
poznanie i stosowanie nowej 
techniki plastycznej 
 
 
- nabywanie umiejętności 
liczenia do 6 i więcej 

- porządkuje zabawki po 
skończonej zabawie 
-wypowiada się nt. 
obserwacji 
-precyzyjnie rysuje 
 
 
-układa sylwetę płatka 
śniegu 
-jest skoncentrowane 
-jest kreatywne 
-przestrzega zasad 
bezpieczeństwa bawiąc się 
na śniegu 
-przelicza w zakresie 6 



I.6 
I.7 
 

pada” – utrwalanie wiersza. Zabawy swobodne według 
zainteresowań dzieci - wyrabianie nawyku dbania o porządek 
w najbliższym otoczenia. 

-mówi wiersz z pamięci 

 
Uwagi: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


