
04.12-08.12   Skarby ziemi/Barbórka 

Zajęcia żywego słowa, zaj. 

czytelnicze 

Zajęcia plastyczne Zajęcia techniczne krzyżówki, rebusy, zagadki, zabawy 

ruchowe 

Skarby ziemi –wyjaśnianie trudnych 

pojęć związanych z złożami 

naturalnymi. 

Prezentacja multimedialna na temat 

tworzenia się węgla. 

Górnictwo to nie tylko węgiel, 

pogadanka o kopalniach soli itp. 

Pogadanka na temat górników i ich 

święta. Prezentacja multimedialna o 

pracy górników i ratowników 

górniczych. 

Słuchanie legend związanych 

z tematem tygodnia. 

Rysowanie węglem. 

Rysunki związane z górnictwem. 

 

 

 

Wykonywanie z masy solnej ozdób 

na kiermasz bożonarodzeniowy. 

Wykonanie odcisków roślin 

imitujących odciski w węglu. 

Czapka górnika. 

 

 

Zajęcia ruchowe na korytarzu 

-dwa ognie 

-wyścigi rzędów 

-berki 

-piłka nożna 

 

rebusy, gry myślowe zawiązane 

z tematem tyg. 

Wykonywanie krzyżówek , praca w 

grupach. 

 

 

 

  



11-15.12   Przygotowujemy ozdoby świąteczne 

zaj. żywego słowa, zaj czytelnicze zaj. plastyczne zaj. techniczne rebusy zagadki zaj. ruchowe 

Rozmowa z dziećmi  na temat 

obdarowywania i otrzymywania 

prezentów. 

 

Czego sobie życzymy? Jakie 

prezenty pragną dzieci? Rozmowa  

na temat ludzi chorych , starszych, 

bezdomnych. 

 

 

Narysowanie listu do św. Mikołaja. 

 

Malowanie Mikołaj na szarym 

papierze. Praca grupowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie z kolorowego papieru 

renifera praca na spinaczu. 

 

Wykonanie z szarej torebki 

opakowaniowej postaci renifera. 

 

Prezent dla bliskiej osoby. Praca 

z masy papierowej. 

 

Kartka z wizerunkiem Św. Mikołaja. 

 

Kartki świąteczne, zakładki dla 

dzieci z hospicjum 

 

Dekoracja Sali. 

 

Szyjemy ozdoby z filcu „Małe 

rękodzieło” 

Gry i zabawy ruchowe. 

Gry logiczne w grupach. 

Gry planszowe- alternatywa dla 

komputera 

 

 

 

  



18-22.12   Poznajemy Bożonarodzeniowe tradycje 

Zajęcia żywego słowa, zaj. 

czytelnicze 

zaj. plastyczne Zajęcia techniczne krzyżówki, rebusy, zagadki, zabawy 

ruchowe 

Poznanie symboliki świąt Bożego 

narodzenia. 

Tradycje w innych krajach. 

Skąd pochodzi „choinka”. 

Wspólne kolędowanie-budowanie 

więzi międzyludzkich. 

Święta dawniej i dziś. 

Rozmowa na temat kiermaszy 

charytatywnych. 

Wspólne malowanie dużej choinki. 

Malowanie bombek metodą 

skrobania na farbie. 

Wykonywanie ozdób 

bożonarodzeniowych  

 

Wykonywanie kartek świątecznych.  

 

Anioły z masy solnej masy 

papierowej lub z gliny. 

Gry zespołowe na korytarzu . 

Łamigłówki związane z tematem 

tygodnia. 

Gry logiczne 

 

 

 


