
Skarby ziemi. Barbórka. Mikołajki. 

03.12 – 07.12.2018 r.            Opracowała: Agnieszka Błońska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne            
i ruchowe 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

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

Pogadanka nt. górników i ich święta. 

Rozmowa kierowana „Kim był Święty 
Mikołaj. Wyjaśnienie pojęcia                 
„ Mikołajki”, poznawanie ciekawostek 
związanych z Mikołajkami.  

Rozmowa nt. tolerancji wobec 
niepełnosprawności. Wyjaśnienie 
pojęcia, „Tolerancja”, - zrozumienie 
osób niepełnosprawnych.  
 
Słuchanie legend związanych z tematem 
tygodnia. 

 

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”. 
 
 
Słuchanie wiersza "W kopalni" - 
Tadeusza Kubiaka. 

 
Zajęcia relaksacyjne muzyka 
poważna Vivaldiego Koncert III F-
dur Zima. 
 
 
 
 

Rysowanie węglem. Rysunki 
związane z górnictwem.  

Wykonanie odcisków roślin 
imitujących odciski w węglu.  

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

Wykonanie pracy plastycznej 
techniką dowolną ( krepina, pastele, 
farby itp.) Portret Mikołaja. 

Praca plastyczna. Rysowanie 
ilustracji do wysłuchanej legendy. 

 

Zabawy ruchowe przy muzyce. 
Gry planszowe. 
 
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. 
 



Przygotowujemy ozdoby świąteczne. W oczekiwaniu na Święta. 
10.12 - 14.12.2018r.        Opracowała: Agnieszka Błońska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne            
i ruchowe 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Rozmowa na temat zwyczaju 
obchodzenia Świąt grudniowych. 
- tradycji wigilijnej. 

Pogadanka 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”. 
 
Projekcja bajek – Idą Święta, 
Mikołajek. 
 
Odczytanie przez nauczyciela 
tekstu listu od „Pani Zimy”. 

Przegląd dziecięcych piosenek       
z płytoteki świetlicy. 
 
Nauka kolęd  pt: „Przybieżeli do 
Betlejem Pasterze, Lulajże 
Jezuniu”. 
 
Zajęcia relaksacyjne przy muzyce 
poważnej- klasycznej W.A. 
Mozart. 
A. Vivaldi – „ Cztery pory roku”- 
odgadywanie pory roku”. 
 
 
Słuchanie i śpiewanie kolęd          
w wykonaniu „Arki Noego”. 
 

Nauka piosenki „Zimowy 
walczyk”, ‘Zima przyszła, Zima 
zła”. 

 

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

„Kolorowe witraże”- wycinanie 
w/g szablonu, klejenie. Wycinanie 
elementów i klejenie „Szopki 
Noworocznej”. 

Praca plastyczna -oklejanie, 
ozdabianie bąbli, stroiki, dowolną 
techniką.  

Papieroplastyka techniką orgiami 
„Choinka”. ( technika dowolna – 
np. orgiami). 

Prace plastyczne                            
z wykorzystaniem  różnych 
materiałów  „Aniołki”,                  
„Gwiazdeczki”, „Reniferki”. 
 
Szyjemy ozdoby świąteczne                  
z filcu.  

„Zimowe” zabawy rytmiczne. Gry 
i zabawy z chustą klanza. 

 
Zabawy ruchowe przy muzyce            
z płyty „Rosnę z piosenką”.  
 
 
Zabawy świetlicowe w/g 
pomysłów dzieci. Układanie          
i rozwiązywanie krzyżówek           
i rebusów o tematyce zimowej. 
 
Zabawy ruchowe na holu przy 
sali. 
 

Zabawa ruchowa ciepło-zimno. 

Nauka piosenki pt: „ Zima, Zima”. 



                     Poznajemy tradycje Bożego Narodzenia 
17.12 -21.12.2018r.                                                                                                              Opracowała: Agnieszka Błońska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne                 
i ruchowe 

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? Skąd pochodzi? 
 
Rozmowa o filmach , bajkach np.: 
„Opowieść wigilijna, w których 
występują postaci.                                  
 
Czytanie baśni kaszubskich             
o tematyce bożonarodzeniowej.  

Zajęcia integrujące grupę 
„Spotkanie przy choince”.  

Witamy Święta w Świetlicy 
szkolnej- spotkanie przy 
poczęstunku wigilijnym przy 
choince. 

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- 
witrażyki. 

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.) 



 


