
Nowy Rok. Karnawałowe szaleństwa. 
02-04.01.2019 Opracowała: Sylwia Gorczyńska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne i 
ruchowe 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

 

Rozmowa z dziećmi, o tym jak witamy 
Nowy Rok w Polsce oraz innych 
krajach. 

Postanowienia noworoczne. Rozwijanie 
umiejętności samooceny i planowania 
swojej przyszłości.  

„Kalendarz pełen radości” -M. 
Terlikowska- słuchanie i omówienie 
wiersza.  

„Wokół kalendarza”- zbieranie 
informacji nt. co to jest kalendarz? 
Podział roku na: pory roku, miesiące, 
tygodnie, dni. 

W karnawale same bale. Słuchanie 
opowiadania pt. „Karnawał”- 
przybliżenie obrzędów i tradycji 
ludowych. 

 
 
Karnawałowe tańce przy muzyce. 
 
Zabawy rytmiczno-ruchowe przy 
muzyce dziecięcej. 
 
Zajęcia relaksacyjne muzyka 
poważna Vivaldiego Koncert III F-
dur Zima. 
 
 
 
 

 

Praca plastyczna związana z 
tematyką noworoczną- Noc 
sylwestrowa. 

Maska karnawałowa- praca z 
szablonem oraz ozdabianie według 
własnego pomysłu. 

Kalendarz- praca zbiorowa. 

 

 

 
 
Rozwiązywanie zagadek, rebusów 
związanych z Nowym Rokiem. 
 
Zabawy ruchowe na holu: 
- Zbijak 
-Piłka parzy 
- Rzut do celu 
 
Rozsypanka – dobieranie nazw 
miesięcy do pór roku.  
 

 



Przyglądamy się zimie. 
07-11.01.2019 Opracowała: Sylwia Gorczyńska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne i 
ruchowe 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

 
Dbanie  o higienę zdrowotną 
podczas zimy.  
 
W jaki sposób dbamy o siebie i 
otoczenie podczas mrozów. 
 
Obserwacja pogody podczas zimy. 
 
Tropimy ślady na śniegu. Rozmowa 
kierowana: ślady jakich zwierząt 
możemy zobaczyć na śniegu. 
 
„Królowa śniegu”- czytanie bajki 
oraz rozmowa z dziećmi nt. 
przeczytanego utworu.   
 
 
 

 
Zabawy i ćwiczenia rytmiczne. 
 
Zajęcia relaksacyjne- zabawy 
paluszkowe. 
 
Wspólne śpiewanie piosenek 
zimowych. 
 
Słuchowiska. 
 
Ćwiczenia oddechowe i słuchowe. 

Pejzaż zimowy- technika dowolna. 

Czapka, rękawiczki- wydzieranka. 

„Szklana kula”- praca z szablonem. 

Ślady zwierząt. 

Zimowy widok z okna- technika 
dowolna. 

 
Zagadki i rebusy zimowe. 
 
Zabawy konstrukcyjnie. 
 
Masażyki dziecięce. 
 
Gry i zabawy z chustą animacyjną.  
 
Zabawy z elementami rzutu, 
celowania i toczenia rozwijające 
koordynację ruchową. 
 
Gry planszowe. 
 
 

 

 



 

 

W krainie bajek i baśni./Tydzień z Kubusiem Puchatkiem. 
21-25.01.2019Opracowała: Sylwia Gorczyńska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

 
Moja ulubiona bajka, baśń- 
rozmowa i prezentacja ulubionych 
książek. 
 
Dlaczego warto czytać książki? – 
burza mózgów. 
 
Kształtowanie nawyków 
szanowania książek. Rola książki 
jako źródło wzruszeń i wiedzy o 
świecie. 
 
H. Ch. Andersen- człowiek, który 
wyczarował najpiękniejsze 
baśnie. Zapoznanie dzieci z 
sylwetą pisarza. 
 
Czytanie i opowiadanie różnych 
bajek i baśni. 

 

Zabawy ruchowe w kole z 
muzyką. 

Słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

Słuchowiska- znane baśnie Braci 
Grimm. 

Słuchanie bajek i baśni z płyt CD. 

Zabawy dźwiękonaśladowcze. 

 

Zaprojektowanie okładki 
ulubionej książki. 

Ulubiony baśniowy bohater- 
technika dowolna. 

Kubuś Puchatek- kolorowanki 
tematyczne. 

 

Porządkowanie książek w 
świetlicowej biblioteczce. 

Rozwiązywanie zagadek 
tematycznych. 

Ćwiczenia zręcznościowe z piłką 
na holu. 

Układanie puzzli tematycznych. 

„Prawda czy fałsz”- zagadki 
podsumowujące temat tygodnia. 



 

 

Nasi dziadkowie. Bezpieczni podczas ferii zimowych. 
14-19.01.2019 Opracowała: Sylwia Gorczyńska 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

 
 
Rozmowa na  temat szacunku dla 
osób starszych. Swobodne 
wypowiedzi dzieci o chwilach 
spędzonych  z babcią i dziadkiem. 
 
Za  co  kochamy naszych 
dziadków?- burza mózgów. 
 
Redagowanie życzeń dla babci i 
dziadka. 
 
„Kocham babcię i dziadka”- B. 
Forma-słuchanie i omówienie 
wiersza. 
 
Rozmowa kierowana na temat 
zachowania bezpieczeństwa 
podczas zabaw na śniegu w czasie 

 
 
„U babci słodko jest”, 
„Najdroższy dziadku”- nauka słów 
i wspólne śpiewanie. 
 
Słuchanie piosenek związanych z 
tematem  tygodnia. 
 
Zajęcia relaksacyjne z muzyką 
klasyczną. 
 

 
Portret babci  i dziadka- technika 
dowolna. 
 
Laurka dla dziadków. 
 
Ramka na zdjęcie- praca 
plastyczno- techniczna. 
 
 

 

Zabawy taneczne. 

„ Kto pierwszy”- ćwiczenie 
koncentracji i spostrzegawczości. 

„Pająk i muchy” 

„Pomnik”  

Gry planszowe 

 



ferii zimowych. 

 

 

 
 


