
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy klas I, II, III na miesiąc grudzień 2017 Opracowała Joanna Wójcik 
 

Temat 
tygodnia 

Zajęcia żywego słowa Zajęcia plastyczne Zajęcia muzyczne Zajęcia techniczne Gry i zabawy 
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Zapoznanie z regionem 
śląskim - przedstawienie 
krajobrazu i tradycji przy 
wykorzystaniu albumów, 
reprodukcji oraz literatury. 
 
Przedstawienie wybranych 
bogactw naturalnych 
i sposobów wykorzystania. 
 
Zwrócenie uwagi na różnicę 
pracy górnika dziś i dawniej 
na podstawie literatury. 
Poznanie sposobu i czasu 
powstania węgla na 
podstawie opowiadań. 
 
Zapoznanie z legendami 
o pierścieniu świętej Kingi - 
Legenda Wielicka, Legenda 
Bocheńska. 
 
Poznanie życiorysu św 
Mikołaja na podstawie 
literatury, a także legendy 
o Świętym Mikołaju. 

 
„W kopalni” – 
rysowanie węglem. 
 
Kolorowanie pastelami 
śląskich strojów 
ludowych. 
 
Święty Mikołaj – 
malowanie farbami 
w grupach na dużym 
arkuszu papieru. 
 
Co mogę podarować 
bliskim – rysowanie 
kredkami. 

 
Słuchanie śląskich 
utworów ludowych. 
 
Nauka tańca Trojak. 
 
Nauka słów, melodii 
i tańca Poszło dziewcze 
po ziele. 
 
Nauka słów i melodii 
piosenki Kochany Panie 
Mikołaju Majki 
Jeżowskiej. 
 
Nauka słów i melodii 
piosenki Ding Dong. 

 
Wykonanie czapki 
górnika z brystolu i piór. 
 
Strój odświętny i do pracy 
górnika - wydzieranka 
z papieru kolorowego. 
 
Worek prezentów – 
wypełnienie wyciętego 
worka z brystolu 
„prezentami” metodą 
college. 

 
Zabawa w „Ciepło, 
zimno” - szukanie 
ukrytych przedmiotów. 
 
„Worek prezentów”– 
odgadywanie, co to za 
rzecz za pomocą dotyku. 
 
Zabawy ruchowe w sali. 
 
Rozwiązywanie zagadek, 
krzyżówek i rebusów 
związanych z bogactwami 
naturalnymi. 
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Pogadanka na temat historii 
adwentu, jako czasu 
oczekiwania na dzień 
narodzenia Chrystusa 
 
Zapoznanie z tradycjami 
związanymi z wieczerzą 
wigilijną na podstawie 
literatury: Polskie zwyczaje 
świąteczne, R. Hryń- 
Kuśmierek oraz Krągły rok, 
B. Ogrodowskiej. 
 
„Skąd pochodzi zwyczaj 
ubierania choinki i śpiewania 
kolęd?”- burza mózgów, 
szukanie odpowiedzi 
w literaturze. 
 
Słuchanie wigilijnych 
opowieści. Przybliżenie 
dzieciom historycznego 
miejsca narodzin Chrystusa 
 
Przybliżenie tradycji 
bożonarodzeniowych 
obchodzonych w wybranych 
krajacj – prezentacja. 

 
Kolędnicy- malowanie 
pastelami. 
 
Rysowanie kredkami 
bambino zastawionego 
stołu wigilijnego. 
 
Przygotowanie kartek 
świątecznych wg 
własnego pomysłu. 
 
Choinka – malowanie 
świątecznego drzewka 
pastelami na papierze 
ściernym. 
 
Kolorowanie obrazków 
związanych z Bożym 
Narodzeniem. 
 
Projektowanie lub 
kolorowanie szopki 
bożonarodzeniowej. 
 

 
Słuchanie i nauka 
polskich kolęd. 
 
Nauka piosenki: Zielona 
panna. 
 
Słuchanie piosenek 
o tematyce świątecznej 
w wykonaniu zespołu 
Fasolki. 
 
Słuchanie kolęd 
z różnych stron świata. 
 
Układanie melodii do 
krótkich zdań o tematyce 
świątecznej- rozwijanie 
inwencji twórczej dzieci. 

 
Konstruowanie stroików 
świątecznych z gałęzi 
świerkowych, tworzywa 
przyrodniczego, wstążek, 
itp. 
 
Projektowanie 
i wykonanie z brystolu 
gwiazdy betlejemskiej. 
 
„Aniołki”- lepienie 
figurek z masy solnej. 
 
Wykonanie łańcuchów 
oraz zabawek na choinkę 
z różnych materiałów 
(kolorowego papieru, 
bibuły, itp.). 
 
Wykonanie ozdób 
choinkowych z makaronu 
wg książki Christine Gall, 
Świąteczne ozdoby 
z makaronu. 

 
„Świąteczne zabawy”- 
rozwiązywanie 
krzyżówek, rebusów, 
układanie rozsypanek 
sylabowych 
i wyrazowych, 
uzupełnianie rymów 
w wierszach. 
 
Ubieranie choinki 
w świetlicy – wzbudzanie 
uczucia radości 
w związku ze 
zbliżającymi się świętami. 
 
Zabawy i gry ruchowe 
w sali. 
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12 wigilijnych potraw - 
zapoznanie z tradycjami 
związanymi z wieczerzą 
wigilijną. 
 
Słuchanie opowieści: 
„Pasterskie sny” oraz 
„Dzisiaj w Betlejem”. 
Poznanie historii gwiazdy 
betlejemskiej. 
 
„Niezwykła Wigilia Joasi”- 
dlaczego stawiamy 
dodatkowe nakrycie na stole. 
 
„Idzie Nowy Rok”- 
pogawędka nt. form 
spędzania nocy sylwestrowej 
i powitania Nowego Roku. 
 
Zwrócenie uwagi na 
zachowanie bezpieczeństwa 
podczas zabawy zimnymi 
ogniami, fajerwerkami itp. 

 
Kolorowanie obrazków 
o tematyce świątecznej. 
 
„Kolędnicy”- malo- 
wanie pastelami. 
 
Rysowanie kredkami 
Bambino - „Wigilia 
w moim domu”. 
 
Przygotowanie kartek 
świątecznych dla osób 
przebywających w 
Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym wg 
własnego pomysłu. 
 
Redagowanie 
świątecznych życzeń. 
 
„Noc sylwestrowa”- 
malowanie farbami, 
rozwijanie inwencji 
twórczej dziecka. 

 
Słuchanie polskich kolęd 
i pastorałek. 
 
Słuchanie kolęd 
z różnych stron świata. 
 
Nauka słów i melodii 
wybranych kolęd 
i pastorałek. 
 
Wspólne kolędowanie. 
 

 
Konstruowanie stroików 
świątecznych z gałęzi 
świerkowych, tworzywa 
przyrodniczego, wstążek, 
itp. 
 
„Gwiazda betlejemska” – 
wykonana metodą 
origami; praca w grupach. 
 
Aniołki zrobione z rolki 
papieru, sznurka 
i serwetki. 
 
Wykonanie choinki 
z papierowego stożka 
ozdabianie klejami 
brokatowymi, trociną, 
wstążką itp. 
 
Lepienie z plasteliny 
szopki 
bożonarodzeniowej. 

 
Rozwiązywanie 
krzyżówek, rebusów, 
zagadek o tematyce 
bożonarodzeniowej. 
 
Zabawy i gry ruchowe 
w sali. 
 
Jak zachowujemy się przy 
stole – improwizacja. 
 
Składanie życzeń 
świątecznych 
i noworocznych. 

 


