
ZIMOWY ŚWIAT. 2 - 11 I 2019r. 

Zajęcia żywego słowa Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Rozmowa kierowana -jak 
możemy bawić się zimą? 
 
Oglądanie filmów 
edukacyjnych. 
 
Czytanie informacji z 
leksykonów, literatury 
dziecięcej, czasopism. 
 
Oglądanie obrazów 
przedstawiających krajobraz 
zimowy. 
 
 

Zabawy przy muzyce. 
 
Inscenizacja ruchowa 
piosenek o tematyce 
zimowej. 
 
Słuchanie muzyki poważnej, 
np "Cztery pory roku"  
A. Vivaldi. 
 
 

Rysunki- kredką, pastelami, 
farbami- "Zima". 
 
"Kawą malowane"- 
krajobraz. 
 
Kolorowanki tematyczne. 
 
Wykonanie gazetki 
tematycznej. 

Zabawy ruchowe na 
korytarzu szkolnym.  
 
Gry zręcznościowe, hula-
hop, zabawy z piłką. 
 
Nasze ulubione zabawy- 
propozycje dzieci. 
 
 

 

 

 

 



PRZEMIJA CZAS. KARNAWAŁ. 14- 18 I 2019r. 

Zajęcia żywego słowa Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Rozmowa kierowana 
dotycząca przemijającego 
czasu, pór roku, kalendarza. 
Wyjaśnienie podstawowych 
pojęć.  
 
Oglądanie filmów 
edukacyjnych. 
 
Czytanie informacji z 
leksykonów, literatury 
dziecięcej, czasopism. 
 
Rozmowa na temat 
świętowania karnawału z 
różnych stron świata.  
 
 
 

Rytmiczne marsze, klaskanie 
w takt, włączanie się do 
współdziałania ruchowego, 
wyczucie tempa wolnego i 
szybkiego.  
 
Zabawy muzyczne: parzący 
kapelusz, kostka w rytm, 
much i pająk.  
 
Słuchanie muzyki poważnej. 
 
Zabawy muzyczne, 
karnawałowe. 
 
 

Wykonanie kalendarza 
całorocznego. 
 
Wykonanie kalendarza z 
porami roku- praca 
zbiorowa. 
 
Kolorowanki tematyczne. 
 
Rysunki, lepienie na tematy 
dowolne. 
 
Wykonanie masek 
karnawałowych. 
 

Zabawy na korytarzu 
szkolnym.  
 
Masażyki. 
 
Nasze ulubione zabawy- 
propozycje dzieci. 
 
Pobudzanie do aktywności 
fizycznej.  

 

 



 

DZIEŃ BABCI IDZIADKA. BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 21- 25 I 2019r. 

Zajęcia żywego słowa Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Rozmowy tematyczne. 
 
Rozmowy kierowane 
dotyczące bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego 
podczas ferii zimowych. 
 
"Kruchy lód", "Ślizgawka"- 
opowiadanie z morałem.  
 
Czytanie informacji z 
leksykonów, literatury 
dziecięcej, czasopism. 
 
Napisanie wraz z dziećmi 
kodeksu dobrego wnuczka. 
 
 

Słuchanie muzyki klasycznej.  
 
Zabawy 
dźwiękonaśladowcze. 
 
Zabawy muzyczne. 
 
 
 
 

Wykonanie plakatu sportów 
zimowych- praca zbiorowa. 
 
Wydzieranka- "Sportowiec 
zimowy". 
 
Wykonanie laurki dla Babci i 
Dziadka. 
 
Kolorowanki tematyczne. 
 
Rysunki, lepienie na tematy 
dowolne. 
 
Portret Dziadków. 
 
 

Zabawy w sali według 
pomysłów dzieci. 
 
Zabawy konstrukcyjne 
klockami.  
 
Pobudzanie do aktywności 
fizycznej poprzez zabawy na 
korytarzu szkolnym.  

 


