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Grudzień  Krąg tematyczny: Co to jest rodzina? 

 

Cele ogólne 
Obszar fizyczny 
 wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych 
 kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej 
 rozwijanie umiejętności samoobsługowych 
  
Obszar emocjonalny 
 kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną 
 kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych i innych ludzi 
Obszar społeczny 
 poznawanie siebie jako członka wspólnoty rodzinnej 
 kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych 
Obszar poznawczy 
 rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej 
 rozwijanie percepcji słuchowej 
 rozwijanie mowy 
 kształtowanie umiejętności matematycznych 
 
Ćwiczenia poranne  
 Zestaw „Robię to, co…” 
 
Zabawy ruchowe 
 „Hop do koła” – zabawa integracyjna 
 „Rodzina trzyma się razem” – zabawa rytmiczno-ruchowa 
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 „Raz, dwa, trzy, mama/tata patrzy!” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
 „Znajdź rodzeństwo” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
 „Rodzinna wyprawa” – opowieść ruchowa 
 „Dzieci na spacer, dzieci do domu” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
 „Start rakiety” – zabawa przeciw agresji 

 
Ćwiczenia gimnastyczne 
 Zestaw X 
 Zestaw IX 
 
Uwaga! Nauczyciel prosi dzieci, aby przyniosły zdjęcia rodzinne. 

 
Temat 61.: Mama, tata i ja 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Hop do koła” – zabawa integracyjna 

• „Rodzina trzyma się razem” – zabawa rytmiczno-
ruchowa 

• „Robię to, co…” – zestaw ćwiczeń porannych 
 
II. 

• „Rodzinne zdjęcie” – wypowiedzi dzieci inspirowane 
zdjęciami 

• „Drzewo rodzinne” – praca z obrazkiem, 
odczytywanie symboliki drzewa genealogicznego 

• „Rodzinny portrecik” – zajęcia muzyczne 
 
 

 
− aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 

 
− buduje krótkie wypowiedzi na temat bliskich IV.2 
− nazywa poszczególnych członków rodziny IV.20 
− rozumie pojęcie „drzewo genealogiczne” IV.12 
− nazywa dalszych członków rodziny IV.20 
– wyzwala aktywność twórczą IV.7 
– doskonali szybką reakcję na przerwę w muzyce IV.7 
– łączy znane gesty, ruchy i kroki w proste układy taneczne IV.7 

 
CD Piosenki nr 11 „Rodzinny 
portrecik”, CD Utwory nr 5 
„Promoroaca”, nr 31 „Hej, 
idę w las”, bębenek, 
fotografie rodzinne, 
uproszczony rysunek drzewa 
genealogicznego fikcyjnej 
rodziny Kasi i Krzysia z 
dowolnymi zdjęciami 
poszczególnych członków 
rodziny (Kasia, Krzyś, mama, 
tata, babcia, dziadek, ciocia, 
wujek, kuzyn, kuzynka), 
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III. 

• „Rodzinna wyprawa” – opowieść ruchowa 

• „Rodzinna fotografia” – układanka, doskonalenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 
W ogrodzie: „Raz, dwa, trzy, mama/tata patrzy!” – zabawa 
orientacyjno-porządkowa 
 

 
− aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
− rozwija spostrzegawczość IV.9 

zabawkowy aparat 
fotograficzny, wydrukowane 
kopie rodzinnych fotografii 
(lub zdjęcia z czasopism) 
pocięte na cztery lub sześć 
elementów, kartki, klej, 
kredki  

 
Temat 62.: Nasze rodzinki 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 
I. 

• „Bawimy się w dom” – zabawy tematyczne 
 

• „Minki dla rodzinki” – ćwiczenia logopedyczne 

• „Robię to, co…” – zestaw ćwiczeń porannych 
 
II. 

• „Rodzina” – promyczkowe uszeregowanie, rozwój 
słownika 

• „Jak mogę pomagać w domu?” – rozmowa kierowana 

• „Jestem pomocny” – zabawa ruchowa naśladowcza 
 

• „Nasze rodzinki” – zabawa i rozmowa 
z wykorzystaniem ilustracji, karta pracy 

 
III. 

 
– bierze udział w zainicjowanej przez nauczyciela zabawie I.7, III.5 
− usprawnia aparat mowy IV.2 
 
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
 
− rozumie znaczenie słowa „rodzina” III.2 
 
− bierze udział w rozmowie IV.5 
− wie, w jaki sposób może pomagać w domu III.7 
− wciela się w role IV.1 
− przelicza elementy na obrazku IV.15 
− doskonali sprawność manualną I.7 
− wypowiada się na podany temat, nazywa miejsca, w których 
można spędzać czas z bliskimi IV.2 

 
KP2 s. 10–11, CD Utwory nr 5 
„Promoroaca”, nr 22 
„Koseder”, bębenek, kartka           
z napisanym słowem 
„rodzina”, karteczki, 
flamastry, ilustracje 
przedstawiające różne typy 
rodzin, ilustracje różnych 
czynności wykonywanych w 
domu, kredki, dzwoneczek, 
szarfy w dwóch kolorach, 
instrument perkusyjny 
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• „Dzwoneczek” – zabawa słuchowa 

• „Znajdź rodzeństwo” – zabawa ruchowa 
orientacyjno-porządkowa 

• „Rodzina trzyma się razem” – zabawa rytmiczno- 
-ruchowa 

 
W ogrodzie: Zabawy swobodne według pomysłów dzieci 
 

 
– trafnie wskazuje źródło dźwięku IV.7 
− aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
− wykonuje różne formy ruchu I.5 
− respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie III.5 

 
Temat 63.: W domu najlepiej! 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Rodzinna wyprawa” – opowieść ruchowa 

• „W moim domu jest wesoło” – ćwiczenia 
artykulacyjne 

• „Robię to, co…” – zestaw ćwiczeń porannych 
 
II. 

• „W domu najlepiej” – rozmowa inspirowana 
wierszem 

 

• „Jak wygląda okolica, w której mieszkasz?” – rozmowa 
kierowana 

 

• Raz, dwa, trzy, mama/tata patrzy! – zabawa 
orientacyjno-porządkowa 

 
− aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
− doskonali aparat artykulacyjny IV.2 
 
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
 
− słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści IV.6 
− poprawnie buduje wypowiedzi IV.2 
− wie, jak wygląda blok, kamienica, dom rodzinny IV.9 
− potrafi nazwać rodzaj budynku, w którym mieszka IV.2 
− wymienia pomieszczenia w domu oraz określa ich funkcje III.2, 
IV.2 
− aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 

 
− przelicza w dostępnym sobie zakresie IV.15 
− dorysowuje brakujące elementy I.7, IV.9 

 
KP2 s. 12, bębenek, obrazki 
prezentujące różne emocje 
(szczęście, smutek, radość, 
spokój), obrazki różnych 
domów (np. blok, kamienica, 
dom jednorodzinny), 
patyczki, kredki, średniej 
wielkości piłki (po jednej dla 
każdego dziecka), kocyki, 
szarfy lub hula-hoop, 
tamburyn 



 
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 

GRUPA I GRUDZIEŃ  
 

 

 

 

 

• „Budujemy dom” – zabawy matematyczne, układanie 
kompozycji z patyczków, powtarzanie rytmicznych 
układów, karta pracy 
 

• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw X 
 

III. 

• „Dzieci na spacer, dzieci do domu” – zabawa ruchowa 
orientacyjno-porządkowa 

• „Domki i domeczki” – zabawy w kąciku z klockami 
 
W ogrodzie: Spacer po okolicy przedszkola – oglądanie 
domów, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami 
 

− układa przedmioty w rytmy, odtwarza układy przedmiotów i 
tworzy własne IV.12 
− prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8 
 
 
− aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 

 
− wznosi budowle z klocków i określa ich cechy IV.11 
 

 
Temat 64.: Jedziemy na rodzinną wycieczkę 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Gdzie jest dziecko?” – zabawa słuchowa 

• „Start rakiety” – zabawa ruchowa przeciw agresji 

• „Robię to, co…” – zestaw ćwiczeń porannych 
II. 

• „Magiczne pudełko” – zabawa dydaktyczna, nazywanie 
przedmiotów związanych z wycieczką 

• „Jak spędzasz czas wolny z bliskimi?” – swobodne 
wypowiedzi dzieci 

• „Znajdź rodzeństwo” – zabawa orientacyjno- 

 
− doskonali percepcję słuchową IV.7 
− aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
− wymienia przedmioty potrzebne na wycieczce IV.2, IV.12 
 
− bierze udział w rozmowie IV.5 
− zna sposoby spędzania czasu wolnego z bliskimi III.2, IV.6 
− aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 

 
KP2 s. 13, bębenek, pudełko, 
mapa, przewodnik, telefon, 
apteczka, plecak, bidon, 
termos, suchy prowiant 
(kanapka), ilustracje 
prezentujące czas wolny 
z rodziną, szarfy w dwóch 
kolorach, instrument 
perkusyjny, kredki, pięć 
ilustracji przedstawiających 
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-porządkowa 

• „Kosmiczna podróż” – ćwiczenia doskonalące 
umiejętność słuchania ze zrozumieniem, karta pracy 

 
III. 

• „Raz, dwa, trzy, mama/tata patrzy!” – zabawa 
ruchowa orientacyjno-porządkowa 

• „Wyruszamy w nieznane!” – zabawa tematyczna 
inspirowana tekstem literackim oraz własnymi 
doświadczeniami dzieci 
 

W ogrodzie: „Droga do domu” – zabawa z przeszkodami 
 

– posługuje się liczebnikami porządkowymi IV.15 
− przykleja naklejki zgodnie z wysłuchaną instrukcją IV.6 
− doskonali sprawność manualną I.7 

 
− aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
– dzieli się wrażeniami i doświadczeniami III.9 
– opowiada o zdarzeniach IV.5 
– odczuwa przynależność do rodziny III.2 
– zagospodarowuje przestrzeń według własnych pomysłów IV.11 

rakiety, pięć ilustracji 
przedstawiających gwiazdy, 
zabawki i materiały dostępne 
w sali, różne pomoce do 
ułożenia toru przeszkód,  
np. pachołki, skakanka, hula-
hoop, sprzęty ogrodowe 

 
Temat 65.: Kochamy nasze rodzinki 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Rodzinka” – zabawa paluszkowa do wiersza pt.: 
„Rodzina” 

• „Jestem silny jak tata” – zabawa ruchowa 
z mocowaniem w parach 

• „Robię to, co…” – zestaw ćwiczeń porannych 
 
II. 

• „Kostka emocji” – zabawa dydaktyczna, nazywanie 
emocji, kształcenie pojęcia symbolu serca (miłość) 

 

 
– uczy się rymowanki na pamięć, ilustrując słowa ruchem IV.2, 
IV.5 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
 
– rozpoznaje i nazywa emocje II.1 
– wie, że bliskim należy okazywać miłość i szacunek III.1, III.2, 
III.6 
– kończy rozpoczęte zdanie IV.5 

 
W. karta A3 nr 6 „Minki”, 
bębenek, kostka z symbolami 
emocji (radość, smutek, 
strach, złość, zdziwienie) oraz 
z symbolem serca, kolorowe 
serca rożnej wielkości, kartki, 
farby plakatowe, pędzle, 
kubeczki na wodę, tamburyn, 
dwie ławeczki, dwie drabinki 
typu trapez, drabinki proste, 
trzy pary krzesełek z 
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• „Kolorowe serca” – zabawa matematyczna, 
doskonalenie umiejętności przeliczania oraz 
klasyfikowania 

• „Rodzina, którą kocham” – praca plastyczna, 
malowanie 

• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw IX 
 

III. 

• „Rysujemy minki z emocjami” – ćwiczenia 
grafomotoryczne, nazywanie emocji, utrwalenie 
nazw części głowy, Wyprawka 

• „Zabawne minki” – zabawa dramowa 
 

• „Start rakiety” – zabawa ruchowa przeciw agresji 
 
W ogrodzie: „Rodzinka” – zabawa paluszkowa do wiersza 
pt.: „Rodzina”; „Droga do domu” – zabawa z przeszkodami 
 

– przelicza i klasyfikuje przedmioty IV.12, IV.15 
– rozpoznaje i nazywa kolory IV.12 
– tworzy pracę plastyczną IV.1 
– uczy się rymowanki na pamięć, ilustrując słowa ruchem IV.2, 
IV.5 
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8 
 
 
– nazywa części głowy IV.14 
– uzupełnia brakujące fragmenty obrazków IV.9 
– nazywa emocje II.1 
– posługuje się komunikatem niewerbalnym IV.1 
– rozumie, że emocje przeżywają wszyscy ludzie III.6 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 

 
 

zawieszonymi na oparciach 
dużymi obręczami, pachołki, 
równoważnie, kredki, różne 
pomoce do ułożenia toru 
przeszkód, np. pachołki, 
skakanka, hula-hoop, sprzęty 
ogrodowe 
 

 
Grudzień  Krąg tematyczny: Robimy prezenty dla innych 

 

Cele ogólne 
Obszar fizyczny 
 wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych 
 wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 
 rozwijanie sprawności manualnej 
 rozwijanie umiejętności samoobsługowych 
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Obszar emocjonalny 
 kształtowanie umiejętności dostrzegania emocji swoich i innych 
 odczuwanie radości ze wspólnej zabawy 
 wdrażanie do rozumienia i szanowania potrzeb i uczuć innych 
Obszar społeczny 
 budowanie pozytywnych relacji w grupie 
 rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach 
 kształtowanie umiejętności dbania o porządek 
Obszar poznawczy 
 rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności 
 rozwijanie mowy i myślenia  
 rozwijanie umiejętności wokalnych 
 rozwijanie pamięci słuchowej 
 poznawanie zwyczajów świątecznych 
 kształtowanie umiejętności matematycznych 
 
Ćwiczenia poranne 
 Zestaw „Prezenty” 
 
Zabawy ruchowe 
 „Rozdajemy prezenty” – zabawa integracyjna 
 „Sanie Mikołaja” – zabawa bieżna z elementem współpracy 
 „Osiołki do stajni” – zabawa z czworakowaniem 
 „Zapamiętaj swoją parę” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
 „Berkowa paczka” – zabawa bieżna 
 
Ćwiczenia gimnastyczne 
 Zestaw XIII 
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 Zestaw XII 
 
Polecana literatura na ten tydzień 
 Renata Piątkowska, „Opowiadania dla przedszkolaków”, rozdział pt.: „Miejsce pod choinką” 
 
 

 

Temat 66.: Lubimy rozdawać prezenty 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Ukryty prezent” – zabawa tropiąca, odczytywanie 
znaków 

• „Prezenty” – zestaw ćwiczeń porannych 
 

II. 

• „Chusteczka haftowana” – zabawa tradycyjna 
ze śpiewem 

• „Każdy ma swoje marzenia” – rozmowa kierowana, 
karta pracy 

• „A to prezent!” – prezentacja zawartości paczki, burza 
mózgów 

• „Robimy prezenty dla innych” – zajęcia muzyczne 
 
 
 
III. 

• „Miłe słowa” – zabawa integracyjno-słowna 

 
– odczytuje znaki na instrukcji IV.9 
– współpracuje z grupą w zadaniu III.5, III.9 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
 
– bierze udział we wspólnej zabawie III.2, IV.7 
 
– bierze udział w rozmowie IV.2, IV.6 
– odczytuje potrzeby, pragnienia innych II.9, III.8 
– rozwija wyobraźnię IV.2 
– rozwija słownik czynny IV.2 
– rozwija poczucie rytmu IV.7 
– uwrażliwia się na zmiany tempa i charakter utworu IV.7 
– doskonali umiejętności wokalne IV.7 
– rozwija wyobraźnię muzyczno-ruchową IV.7 
 
– sprawia radość innym III.8, II.9 

 
KP2 s. 14, CD Piosenki nr 
12 „Mikołaj”, CD Utwory 
nr 18 „Brass-joker”, pudło 
zawierające materiały do 
kolejnych zajęć, np. 
kolorowe papiery, 
krepinę, bibułę, elementy 
dekoracyjne, cekiny, 
włóczki, mapa – 
instrukcja, kartka/gazeta 
dla każdego dziecka, 
tamburyn, chusteczka z 
haftem, kredki, 
instrumenty perkusyjne, 
trójkąt 
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• „Zapamiętaj swoją parę” – zabawa orientacyjno- 
-porządkowa 

 
W ogrodzie: „Tropienie śladów na śniegu” – zabawa 
obserwacyjna; „Zaginione – znalezione” – zabawa 
w szukanie 
 

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 

 

Temat 67.: Lubimy robić prezenty innym 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Mikołaj” – zabawa naśladowcza z piosenką 

• „Zapakować i rozpakować” – ćwiczenia motoryki małej 

• „Prezenty” – zestaw ćwiczeń porannych 
 
II. 

• „Prezenty świąteczne” – rozmowa na temat tradycji 
obdarowywania się prezentami 

• „Pięknie zapakowane” – praca plastyczno-techniczna, 
wykonanie wybranego opakowania na prezent 

• „Sanie Mikołaja” – zabawa bieżna z elementem 
współpracy 

• „Gdzie jest para” – zabawa dydaktyczna, karta pracy 

• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XIII 
 
III. 

• „Rozdajemy prezenty” – zabawa ruchowa, integracyjna 

 
– ilustruje treść piosenki ruchem IV.7, I.5 
– usprawnia motorykę małą I.7 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
 
– wypowiada się na określony temat IV.2, IV.6 
 
– wykonuje pracę plastyczno-techniczną IV.11, IV.1 
 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
– łączy w pary jednakowe przedmioty IV.12 
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8. 
 
 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 

 
KP2 s. 15, CD Piosenki nr 
12 „Mikołaj”, CD Utwory 
nr 14 „Żółw i zając”, 
różnego rodzaju papiery 
do pakowania, gazety, 
bibuły, pudełka, zabawki 
przedszkolne, 
kartka/gazeta dla 
każdego dziecka, 
tamburyn, materiały 
plastyczne, np.: kolorowy 
papier, bibuła, krepina, 
kartony, gotowe 
elementy ozdobne, 
naklejki, pieczątki, 
wstążki, dziurkacz, klej, 
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• „Obrazek” – rysowanie wg własnych pomysłów 
obrazka – prezentu dla wybranej osoby 

 
W ogrodzie: „Prezenty dla ptaków” – dokarmianie ptaków; 
„Berkowa paczka” – zabawa bieżna 
 

– rysuje wg własnego pomysłu IV.1 nożyczki, kredki, różnego 
rodzaju skarpetki, szarfy 
żółte i czerwone, krążek 
żółty i czerwony, drabinki 
przyścienne, tamburyn, 
maskotka/zabawka dla 
każdego dziecka, kartki, 
mazaki 
 

 

Temat 68.: Pomagamy, pomagamy! 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Porządki” – zabawy tematyczne w kącikach zabaw 

• „Prezenty” – zestaw ćwiczeń porannych 
 
II. 

• „Pomagamy!” – rozmowa oparta o doświadczenia 
dzieci, wdrażanie dzieci do wykonywania codziennych 
czynności porządkowych 

• „W domu Basi i Michała” – układanie opowiadania, 
karta pracy 

• „Mikołaj” – utrwalenie piosenki 
 
III. 

• „Ojciec Wirgiliusz” – zabawa integracyjno-naśladowcza 
z piosenką 

 
– organizuje i porządkuje przestrzeń wokół siebie I.7, IV.11 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
 
– wypowiada się na określony temat IV.2, IV.6 
– rozumie potrzebę pomagania II.9, III.8 
 
– opowiada historyjkę na podstawie ilustracji IV.5 
– używa określeń czasowych: „najpierw”, „potem” IV.16 
– aktywnie słucha muzyki IV.7 
 
 
– bierze udział we wspólnej zabawie I.5, III.2, IV.7 
 

 
KP2 s. 16, CD Piosenki nr 
12 „Mikołaj”, CD Utwory 
nr 18 „Brass-joker”, 
nagranie piosenki 
„Pomogę mamusi”                       
z płytoteki nauczyciela, 
kartka/gazeta dla 
każdego dziecka, 
tamburyn, instrumenty 
perkusyjne, kartki, kredki, 
trójkąt 
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• „Moja historyjka” – rysowanie krótkich historyjek 
obrazkowych 

 
W ogrodzie: „Zapamiętaj swoją parę” – zabawa 
orientacyjno-porządkowa 
 

– naśladuje ruchem czynności porządkowe I.5 
– rysuje własną historyjkę IV.1, IV.16 

 
Temat 69.: Pierniki pełne miłości 

Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Sanie Mikołaja” – zabawa bieżna z elementem 
współpracy 

• „Pieczemy pierniki” – wycinanie pierników foremkami 

• „Prezenty” – zestaw ćwiczeń porannych 
 
II. 

• „Mało nas” – zabawa tradycyjna ze śpiewem 

• „Dookoła razem” – zabawa z chustą animacyjną 

• „Komu podaruję pierniki” – rozmowa, wypowiedzi 
dzieci, klasyfikowanie i przeliczanie, Wyprawka 

• „Palcem rysowane” – ćwiczenia grafomotoryczne, 
karta pracy 

• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XII 
 
III. 

• „Ozdabiamy pierniki” – ozdabianie pierników 

• „Rozdajemy prezenty” – zabawa integracyjna 

 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
– doskonali sprawność manualną I.7 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
 
– bierze udział we wspólnej zabawie I.5, III.2, IV.7 
 
– przelicza elementy oraz klasyfikuje wg kształtu i koloru IV.12 
– dostrzega układy symetryczne IV.12 
– ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową I.9, IV.8 
 
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8 
 
 
– ozdabia pierniki I.7, IV.1 
 

 
KP2 s. 17, W. nr 6 
„Pierniki – liczmany”, CD 
Utwory nr 14 „Żółw i 
zając”, ciasto piernikowe, 
wałek, foremki, tacki, 
kartka/gazeta dla 
każdego dziecka, 
tamburyn, chusta 
animacyjna, tacki, ew. 
ciemne kartki, mąka, 
tamburyn, materiały 
potrzebne do ozdabiania 
pierników, 
maskotka/zabawka dla 
każdego dziecka 
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W ogrodzie: Spacer w okolicach przedszkola – oglądanie 
zmian i pojawiających się ozdób świątecznych 
 

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 

 

Temat 70.: Przygotowujemy jasełka 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Osiołki do stajni” – zabawa ruchowa 
z czworakowaniem 

• „Pójdźmy wszyscy do stajenki” – ilustrowanie słów 
kolędy ruchem 

• „Prezenty” – zestaw ćwiczeń porannych 
 
II. 

• „Przygotowujemy jasełka” – nauka ról, wyrazistej 
recytacji, rozwijanie pamięci słuchowej u dzieci 

• „Aniołki, pasterze, owieczki”– zabawa ruchowo- 
-naśladowcza 

 
III. 

• „Pójdźmy wszyscy do stajenki” – ilustrowanie słów 
kolędy ruchem 

• „Osiołki do stajni” – zabawa ruchowa 
z czworakowaniem 

• „Stajenka” – rysowanie według własnego pomysłu 
 

 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
– ilustruje ruchem treść piosenki IV.7, IV.1 
 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
 
– recytuje proste teksty IV.5, IV.2 
– rozwija pamięć słuchową IV.6 
 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
 
– ilustruje treść piosenki ruchem IV.7, IV.1 
 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
– tworzy własny obrazek IV.1 

 
kartka/gazeta dla 
każdego dziecka, 
tamburyn, kartki, kredki 
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W ogrodzie: „Kto potrafi?” – zabawa ruchowo- 
-sprawnościowa 
 

 

Grudzień  Krąg tematyczny: Boże Narodzenie 
 

Cele ogólne 
Obszar fizyczny 
 wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych 
 wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych 
 rozwijanie sprawności manualnej 
Obszar emocjonalny 
 dostrzeganie emocji swoich i innych osób 
 przełamywanie lęków związanych z wystąpieniem przed publicznością 
 rozwijanie empatii i dobroci poprzez działania dla innych 
Obszar społeczny 
 budowanie pozytywnych relacji w grupie 
 rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach 
Obszar poznawczy 
 rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach 
 rozwijanie pamięci słuchowej 
 rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych 
 poznawanie tradycji i symboli świątecznych 
 przygotowywanie inscenizacji jasełkowej 
 
Ćwiczenia poranne 
 Zestaw „Z osiołkiem w drodze” 
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Zabawy ruchowe 
 „Osiołek i aniołek” – zabawa w parach 
 „Karawana” – zabawa na czworakach 
 „Łańcuch” – zabawa z elementem skoku 
 „Bałagan” – zabawa bieżna z elementem rzutu 
 
Ćwiczenia gimnastyczne 
 Zestaw XIII 
 Zestaw XIV 
 

 
 

Temat 71.: Przygotowujemy się do świąt 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Ozdoby na choinkę” – wspólne przygotowanie 
prostych ozdób na choinkę 

• „Przybieżeli do Betlejem pasterze” – ilustrowanie słów 
kolędy ruchem 

• „Z osiołkiem w drodze” – zestaw ćwiczeń porannych 
 
II. 

• „Cud” – wysłuchanie wiersza o Bożym Narodzeniu oraz 
rozmowa na temat jego treści 
 

 

 
– usprawnia motorykę małą I.7 
 
– ilustruje treść piosenki ruchem IV.7, I.5 
 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 

 
– słucha utworu literackiego i wypowiada się na jego temat IV.2, 
IV.6 
– ćwiczy aparat mowy w zabawie ortofonicznej IV.2, IV.7 
– organizuje przestrzeń wokół siebie IV.11 

 
KP2 s. 18, CD Piosenki nr 
13 „Kołysanka” 
(pastorałka), CD Utwory 
nr 3 „Scherzo B-dur”, nr 
18 „Brass-joker”, nr 31 
„Hej, idę w las”, materiały 
do ozdób wg pomysłów 
nauczyciela, nożyczki, 
kleje, choinka, ozdoby 
choinkowe gotowe  
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• „Nasza choinka” – wspólne ubieranie choinki 
 

• „Ukryty obrazek” – kolorowanie zgodnie z kodem, 
karta pracy 

• „Boże Narodzenie” – zajęcia muzyczne 
 
 
 
 
III. 

• „Przygotowania do jasełek” – utrwalanie swoich ról, 
nauka wyrażania treści ruchem, mimiką 

• „Bałagan” – zabawa bieżna z elementem rzutu 
 
W ogrodzie: „Śnieżna kula” – zabawa w śniegu 
 

– odczuwa radość bycia z grupą III.2 
 
– ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową I.9 
 
– rozwija poczucie rytmu IV.7 
– uwrażliwia się na zmiany tempa i charakter utworu IV.7 
– doskonali umiejętności wokalne IV.7 
 
 
 
– ćwiczy pamięć słuchową IV.5 
 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 

i wykonane przez dzieci, 
kredki, trójkąty, skakanka 
lub taśma, dwukolorowe 
chusty lub szarfy  
(po jednej dla każdego 
dziecka), stoper 

 

Temat 72.: Rozdajemy prezenty 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Karawana” – zabawa na czworakach 

• „Kartki świąteczne” – oglądanie świątecznych kartek 

• „Z osiołkiem w drodze” – zestaw ćwiczeń porannych 
 
II. 

• „Rozdajemy życzenia” – zabawa dydaktyczna, 
rozwijanie umiejętności obdarowywania się wzajemnie 

 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
– opisuje oglądane obrazki IV.2, IV.19 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
 
– wypowiada proste życzenia IV.2, III.6 
– odczuwa radość z obdarowywania i otrzymywania III.1.8 

 
KP2 s. 19, CD Utwory nr 
27 „Zabawa na śniegu”, 
nagranie kolędy „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”  
z płytoteki nauczyciela, 
woreczki, 
bożonarodzeniowe kartki 
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• „Prezenty dla Dzieciątka” – tworzenie świątecznej 
atmosfery przy wspólnej rozmowie i śpiewie 

• „Lubimy prezenty” – zabawa dydaktyczna, karta pracy 
 

• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XIII 
 
III. 

• „Pójdźmy wszyscy” – zabawa z instrumentami 
perkusyjnymi 

• „Bombka” – wyklejanie tekturowej bombki plasteliną, 
kompozycja dowolna 

• „Karawana” – zabawa na czworakach 
 
W ogrodzie: „Zaspy” – zabawa ruchowa w śniegu 

– integruje się z grupą III.2.8 
– odpowiada na pytania nauczyciela IV.2.5 
– bierze udział we wspólnej rozmowie i śpiewie III.8, IV.2, IV.7 
– różnicuje kształty i kolory przedmiotów IV.15 
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8 
 
 
– rozwija poczucie rytmu IV.7 
 
– tworzy pracę plastyczną IV.1 
– usprawnia motorykę małą I.9 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 

– po kilka dla każdego 
dziecka, figurki lub 
makieta stajenki ze 
Świętą Rodziną, cukierki 
lub inne drobne słodkości 
(dostosowane do diety 
dzieci) zapakowane  
i rozłożone w różnych 
miejscach sali, szarfy 
żółte i czerwone, krążek 
żółty i czerwony, drabinki 
przyścienne, tamburyn, 
instrumenty perkusyjne, 
szablony bombek  
z tektury, plastelina  
(np. z brokatem)  
 

 

Temat 73.: Świąteczne zabawy przy choince 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Z osiołkiem w drodze” – zestaw ćwiczeń porannych 

• „Dzwoneczki” – zabawa ortofoniczna 

• „Łańcuch” – zabawa z elementem skoku 
 
II. 

 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
– ćwiczy aparat mowy IV.6.7 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
 
– zna podstawowe tradycje i symbole świąteczne IV.2.5 

 
KP2 s. 20, W. nr 7 
„Choinka”, CD Piosenki nr 
13 „Kołysanka” 
(pastorałka), CD Utwory 
nr 3 „Scherzo B-dur”, nr 
18 „Brass-joker”, nr 31 
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• „Symbole i tradycje świąteczne” – rozmowa na temat 
świątecznych symboli 

• „Choinka” – praca plastyczno-techniczna w małych 
zespołach 

• „Łańcuchy” – tworzenie łańcuchów z papieru, praca              
w grupach 

 
 

• „Kołysanka” (pastorałka) – utrwalenie piosenki 
 
III. 

• „Łańcuch” – zabawa z elementem skoku 

• „W naszym domu” – zabawy tematyczne 
 
 
W ogrodzie: „Na saneczkach” – zabawa bieżna w parach 
 

 
– wykonuje zadanie plastyczno-techniczne IV.11, I.6.9 
 
– współpracuje z dziećmi w grupie III.5 
– używa określeń: „krótki” – „długi”, „mniej” – „więcej” IV.13 
– przelicza i dopełnia zbiory IV.15 
 
– aktywnie słucha muzyki IV.7 
 
 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
– uczestniczy we wspólnej zabawie III.5 
– zwraca uwagę na potrzeby innych III.7 
– komunikuje się z dziećmi podczas zabawy III.9 

„Hej, idę w las”, szarfy, 
klej, plastelina, sianko, 
świeca, dzwoneczek, 
opłatek, figurki Świętej 
Rodziny, anioł, gałązka 
choinki, lampki itp., 
trójkąty, kredki, paski 
papieru kolorowego 

 

Temat 74.: Święta tuż, tuż 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Z osiołkiem w drodze” – zestaw ćwiczeń porannych 

• „Próba jasełek” – doskonalenie umiejętności 
wyraźnego i płynnego wymawiania swoich kwestii. 

• „Osiołek i aniołek” – zabawa ruchowa w parach 
 
II. 

 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
– doskonali pamięć słuchową i wyraźną artykulację IV.5 
 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
 
 

 
KP2 s. 21, skakanka lub 
taśma, dwukolorowe 
chusty lub szarfy (po 
jednej dla każdego 
dziecka), stoper, klocki, 
zabawki (np. lalka, 
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• „Święta, święta, święta” – wysłuchanie opowiadania             
i rozmowa na temat jego treści 
 

• „Bałagan” – zabawa bieżna z elementem rzutu 

• „Klockowa zabawka” – zabawa konstrukcyjna, karta 
pracy 

• Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XIV 
 
III. 

• „Świąteczne śpiewanie” – śpiewanie poznanych kolęd  
i pastorałek 

• „Budowle” – dowolne zabawy konstrukcyjne 
 
W ogrodzie: „Po wąskiej dróżce” – zabawa w śniegu 
 

– aktywnie słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego 
treści IV.2, IV.5 
– opowiada o swoich przeżyciach III.2, II.1, II.4 
– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5 
– próbuje konstruować kształt według wzoru I.6, IV.11 
– rozróżnia i porównuje kształty IV.12 
– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne I.8 
 
 
 
– bierze udział w przygotowaniu inscenizacji IV.1.7 
 
– konstruuje wg własnych pomysłów I.6, IV.11 

samochód, miś, samolot), 
ławeczki gimnastyczne, 
laski gimnastyczne, 
kocyki, woreczki, duża 
obręcz, krążki, tamburyn, 
klocki 

 

Temat 75.: Jesteśmy dobrzy jak Święty Mikołaj 
Sytuacje edukacyjne/Zapisy do dziennika Oczekiwane osiągnięcia dziecka Środki dydaktyczne 

I. 

• „Z osiołkiem w drodze” – zestaw ćwiczeń porannych 

• „W naszej świątecznej sali” – porządkowanie kącików 
zabaw i przygotowanie sali na uroczyste świętowanie 

 
II. 

• „Zapachy i tradycje świąteczne” – zabawa dydaktyczna, 
rozpoznawanie zapachów, ćwiczenie pamięci 

 
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych I.5 
 
– bierze udział w przygotowaniu wspólnej uroczystości III.2, III.5 
– porządkuje przestrzeń wokół siebie I.7, IV.11 
 
– wielozmysłowo poznaje wybrane produkty IV.13.18 
– rozpoznaje różne zapachy, ćwiczy pamięć IV.5, IV.11 
– odczuwa radość wspólnego świętowania III.2.6 

 
CD Piosenki nr 13 
„Kołysanka” (pastorałka), 
nagrania kolęd z płytoteki 
nauczyciela, goździki, 
cynamon, pomarańcze, 
wiórki kokosowe, gałązka 
świerku, chustka do 
zasłonięcia oczu, pięć 



 
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 

GRUPA I GRUDZIEŃ  
 

 

 

 

 

• „Nasza wigilia” – wspólne świętowanie 
z poczęstunkiem 

 
III. 

• „W stajence” – przedstawienie jasełkowe dla 
zaproszonych gości, wspieranie dzieci 
w przełamywaniu lęków, tremy 

• „Jesteśmy dobrzy jak Święty Mikołaj” – wręczanie 
prezentów przybyłym gościom, wzmacnianie więzi 
społecznych, rodzinnych 

 
W ogrodzie: Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym 
 

 
 
 
– bierze udział w przedstawieniu jasełkowym IV.1, IV.7 
– doskonali samodzielne ubieranie się I.2 

przedmiotów związanych 
ze świętami, obrusy, 
stroiki, opłatek, 
poczęstunek – słodkości,  

 

 

Opracowała  

mgr Sylwia Jaśkiewicz 


