
                              Barbórka - Święto Górników. Mikołajki 

04- 08.12.2017 r.            Opracowała: T.M Bądzyńska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne i 
ruchowe 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

 

Rozmowy nt. ciężkiej pracy górników. 
Zapoznanie dzieci z regionami Polski, w 
których wydobywa się węgiel. Powrót 
do zapomnianej tradycji. Zapoznanie z 
rodzajami bogactw naturalnych  

Słuchanie wiersza "W kopalni" - 
Tadeusza Kubiaka. 

 

Wyjaśnienie pojęcia „ Mikołajki”, 
poznawanie ciekawostek związanych 
z Mikołajkami. 
 

Uroczystość  z okazji Mikołajek. 
wspólne zabawy przy muzyce  

Czytanie legendy „O mądrym 
skarbniku” H. Łochockiej. 
Obdarowywania się drobnymi 
upominkami w dzień tzw. Mikołajek 

 
 
Zabawy integrujące grupę. 
Słuchanie piosenki – „Trzymajmy 
się za ręce”. 
 
 
 
Wysłuchanie i nauka piosenki  pt:. 
„Zima, Zima”, zabawy ruchowe 
przy muzyce 
 
 
 
Wysłuchanie i nauka piosenki  pt:. 
„Mikołaj”, 
 
 
 
Zajęcia relaksacyjne muzyka 
poważna Vivaldiego Koncert III F-
dur Zima. 
 
 
 
 

 

Rysowanie górnika z 
wykorzystaniem węgla, krepiny, 
farb plakatowych 

 

Wykonanie pracy plastycznej 
techniką dowolną ( krepina, pastele, 
farby itp.) „ czapka górnika” 

 

List do Św. Mikołaja- technika 
dowolna. 

 

Wycinanie i ozdabianie- 
Papieroplastyka techniką orgiami 
portretu „Mikołaj”. 

 

 

 
 
Rozwiązywanie zagadek i rebusów 
tematycznych, związanych z porą 
zimową 
 
 
 
„Co to jest?” – odgadywanie bryłek 
węgla  za pomocą dotyku materiału  
 
 
 
Zagadki, zgadywanki z podkładem  
o tematyce zimowej pt; czym 
podróżuje Św. Mikołaj 
 
 
 
Rozwiązywanie zagadek i rebusów 
tematycznych, związanych z porą 
zimową 
 



                                   Nasze emocje. W oczekiwaniu na Święta 
 

11.12-15.12.2017 r.                                                                                                                                    opracowała T.M. Bądzyńska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne i 
ruchowe 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

 
 
Rozmowa nt. tolerancji, uczuć i 
emocji, które mamy w sobie w 
zależności od różnych sytuacji. Co to 
są uczucia?, Gdzie rodzą się 
uczucia? 
 
Przedstawienie dzieciom definicji 
emocji – dostosowanej do wieku i 
możliwości dzieci. 
  
Rozmowa o „Bożym  Narodzeniu w 
różnych krajach”.- historia 
świątecznego drzewka.  

Zwrócenie uwagi dzieci na los ludzi 
biednych i samotnych w okresie 
świątecznym.  

Czytanie baśni o tematyce zimowej.-
„ Dziewczynka z zapałkami „ 

 
 
Zabawa „Dokończ zdanie” 
- Jestem zły gdy ...  
- Cieszę się gdy ... 
- Jestem smutny gdy ... 
- Jestem zdziwiony gdy ... 
 
Zabawy integrujące grupę. 
Słuchanie piosenki – „Trzymajmy 
się za ręce”. 
 
 
 
Nauka układów tanecznych- pt: raz 
dwa trzy śnieżynka patrzy  
(z podkładem  muzycznym) 
Zajęcia relaksacyjne- zabawy 
paluszkowe 

 

Praca plast. tech. "Buźki" – 
próba nazywania przez dzieci, co 
może oznaczać emocja 
przedstawiona na każdej z buzi.”, 
technika dowolna. 

Wycinanie i ozdabianie- kartki 
świąteczne. Papieroplastyka 
techniką orgiami  

 

Kolorowanki tematyczne -  
Wycinanie z kolorowego papieru 
dekoracji i ozdób choinkowych. 

( aniołki, reniferki, skrzaty itp,) 

 

 
 
Zabawa muzyczna – swobodny 
taniec przy muzyce, na przerwę 
dzieci wymyślają miły ukłon do 
koleżanki lub kolegi. 
 
 
 
Zabawa muzyczno – ruchowa 
„Sanki” połączona z reakcją na 
sygnał dźwiękowy. 

 

Zabawa muzyczno – ruchowa 
„Śnieżyca” przy piosence – 
reagowanie ruchem na zmiany 
dynamiki w muzyce. 

„Śnieg” – ćw. oddechowe; 
dmuchanie na małe kulki z waty w 
celu ich zdmuchnięcia z dłoni. 

 



                                       Poznajemy tradycje Bożego Narodzenia 
 
19.12 -23.12.2017r.                                                                                   Opracowała: T.M. Bądzyńska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

- Rozmowy o tradycjach i 
zwyczajach wigilijnych (jakie 
znamy potrawy wigilijne) oraz 
bożonarodzeniowych w różnych 
krajach 
 
- Burza mózgów –skojarzenia: z 
czym kojarzy się drzewko-
choinka? 
- Rozmowa o filmach , bajkach 
np, „Opowieść wigilijna, w 
których występują postaci z  
Walta Disney 
 
-Czytanie baśni kaszubskich o 
tematyce bożonarodzeniowej.  

- Zajęcia integrujące grupę 
„Spotkanie przy choince”. 
Witamy Święta w Świetlicy 
szkolnej. Spotkanie przy, 
wigilijnym stole.Poczęstunek. 

 

Poznanie piosenki o  „Choince” 
Pogadanka na temat  historii 
świątecznego drzewka.  

Słuchanie muzyki klasycznej 
W.A. Mozart 
 
  Zabawy ruchowe”,  
„Fruwa –skacze”.  
Śpiewanie piosenek o zimie 
Nauka piosenki „Śnieżne 
bałwany”.  
 
 

Wspólne słuchanie kolęd i 
składanie życzeń 

 

Wycinanie z kolorowego papieru 
dekoracji i ozdób choinkowych- 
witraży ki 

 

Papieroplastyka techniką orgiami 
„Choinka”.  

Praca plastyczna z papieru 
„Bałwankowa a rodzinka-
Lepienie z plasteliny z użyciem 
waty „Kolorowe bałwanki a 
rodzinka”  

 

Praca plastyczna z białej bibuły, 
waciki „Śnieżynki”. 

 

 

Zabawy ruchowe na śniegu.  

 „Zimowe” zabawy rytmiczne, 
„ciuciubabka „,raz, dwa, trzy 
kolega patrzy 

 

Gry i zabawy świetlicowe w/g 
pomysłów dzieci. Układanie i 
rozwiązywanie krzyżówek i 
rebusów o tematyce świątecznej 

 

Projekcja filmów o tematyce 
świątecznej ( Św .przygoda, 
Życzenie Anabelli) 



 


