
Witamy Nowy Rok. 
02-05.01.2018           Opracowała: Sylwia Gorczyńska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne i 
ruchowe 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

 

Rozmowa z dziećmi, o tym jak witamy 
Nowy Rok w Polsce. Pogadanka nt. 
zachowania bezpieczeństwa podczas 
pokazów fajerwerków.. 

Postanowienia noworoczne. Rozwijanie 
umiejętności samooceny i planowania 
swojej przyszłości.  

Zapoznanie z wierszem „Dwunastu 
braci” Jerzego Kirsta. Omówienie 
tekstu. 

Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej 
„Kalendarz pełen radości”. 

„Wokół kalendarza”- zbieranie 
informacji nt. co to jest kalendarz? 
Podział roku na: pory roku, miesiące, 
tygodnie, dni. 

Zapoznanie z przysłowiami związanymi 
z poszczególnymi miesiącami. 

 
 
Karnawałowe tańce przy muzyce. 
 
Zabawy rytmiczno-ruchowe przy 
muzyce dziecięcej. 
 
Zajęcia relaksacyjne muzyka 
poważna Vivaldiego Koncert III F-
dur Zima. 
 
Słuchowiska dla dzieci. 
 
 
 

 

Sylwestrowa noc- praca plastyczna 
przy użyciu pasteli. 

Kalendarz na 2018 rok- praca 
zbiorowa, technika dowolna. 

Wykonanie pracy plastyczno- 
technicznej  „Cztery pory roku”- 
praca w grupach. 

 

 

 
 
Zabawy ruchowe rozwijające 
sprawność fizyczną dzieci.  
 
Rozwiązywanie zagadek, rebusów 
związanych z Nowym Rokiem. 
 
Zabawy ruchowe na holu: 
- Zbijak 
-Piłka parzy 
- Rzut do celu 
 
 



W zimowej szacie. Bezpieczne ferie. 
08-12.01.2018                                                                                                                                                                            Opracowała: Sylwia Gorczyńska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne i 
ruchowe 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

 
Dbanie o higienę zdrowotną podczas 
zimy. Rozumienie potrzeby 
chronienia skóry przed mrozem. 
 
Obserwacja pogody podczas zimy- 
omówienie spostrzeżeń dzieci o 
zmianach zachodzących w pogodzie 
zimą. 
 
Tropimy ślady na śniegu. Rozmowa 
kierowana: ślady jakich zwierząt 
możemy zobaczyć na śniegu. 
 
Rozmowa z/t bezpieczeństwa zabaw 
na śniegu i lodzie, odpowiedni dobór 
miejsca zabawy, określanie 
charakteru zabawy. 
 
Bezpieczeństwo podczas ferii 
zimowych – rozmowy z dziećmi. 
 

 
Zabawy i ćwiczenia rytmiczne. 
 
Zajęcia relaksacyjne- zabawy 
paluszkowe. 
 
Słuchanie piosenek o tematyce 
zimowej: „Bałwankowa 
rodzina”, „Kraczą wrony”, 
„Kolorowy śnieg”, „Zima”, itp 
 
Ćwiczenia oddechowe. 

 

Zimowy krajobraz – malowanie 
pastą do zębów. 

Pingwin – praca przy użyciu 
talerzyka papierowego. 

Zimowe okno- praca plastyczno 
techniczna. 

Zimowe drzewko - praca 
techniczna. 

Ślady zwierząt.  

 
Zagadki i rebusy zimowe. 
 
Gry i zabawy z chustą 
animacyjną.  
 
Zabawy z elementami rzutu, 
celowania i toczenia rozwijające 
koordynację ruchową. 
 
Gry planszowe, układanie puzzli. 
 
 Zabawa ruchowa „Śnieżynki”, 
zabawa w kole „Krąży kula”. 



Zimowe baśnie i bajki. 
29.01-02.02.2018                                                                                                          Opracowała: Sylwia Gorczyńska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

 
Moja ulubiona bajka, baśń- 
rozmowa i prezentacja ulubionych 
książek. 
 
Najpiękniejsze baśnie, słuchanie i 
omawianie treści oraz ocena 
postaw wybranych bohaterów. 
 
H. Ch. Andersen- człowiek, który 
wyczarował najpiękniejsze 
baśnie. Zapoznanie dzieci z 
sylwetą pisarza. 
 
„Moja bajka”- wspólne ułożenie 
historyjki z dziećmi. 
 
Baśnie braci Grimm- rozmowa nt. 
znanych baśni i wspólne czytanie. 
. 

 

Zabawy ruchowe w kole z 
muzyką. 

Słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

Słuchowiska- znane baśnie Braci 
Grimm. 

Słuchanie bajek i baśni z płyt CD. 

Zabawy dźwiękonaśladowcze. 

 

Zaprojektowanie okładki 
ulubionej baśni. 

Królowa śniegu-ilustracja do 
baśni- technika dowolna. 

Ulubiony bohater baśniowy. 

Historyjka obrazkowa do 
wybranej baśni. 

 

 

Porządkowanie książek w 
świetlicowej biblioteczce. 

Rozwiązywanie zagadek 
tematycznych. 

Ćwiczenia zręcznościowe z piłką 
na holu. 

Układanie puzzli tematycznych. 

„Prawda czy fałsz”- zagadki 
podsumowujące temat tygodnia. 

 


