
GRUDZIEŃ 2020 PLAN PRACY – GRUPA PSZCZÓŁKI 

 

Zajęcia dydaktyczne:  

Tradycje świąteczne 17.12.2020r 

 Wprowadzenie słownictwa związanego z zimą i Świętami 

Bożego Narodzenia – oglądanie ilustracji. 

 Słuchanie kolęd 

 „Świąteczne symbole”- wybieranie spośród różnych obrazków, 

tych które kojarzą się ze Świętami Bożego Narodzenia. 

 Łańcuszek na choinkę – sklejanie pasków papieru kolorowego. 

 „Broda Świętego Mikołaja” metoda wyklejania białą watą.  

 Zaczarowany obrazek praca wykonana za pomocą świecy i farb - 

 obrazek choinki. 

 Nauka piosenki „Zima ,zima, zima, pada, pada śnieg”. 

 Nauka wierszyka „Jedzie zima”. 

Rozwój społeczno-emocjonalny: 

-Kontynuacja zadań z poprzednich miesięcy. 

( Kształtowanie nawyków porządkowych, sprzątanie zabawek po 

skończonej zabawie, odkładanie zabawek na swoje miejsce, 

przyswajanie zwrotów grzecznościowych : proszę, dziękuję, 

przepraszam, uczenie się używania ich w określonych sytuacjach.) 

-Usamodzielnianie (samodzielne jedzenie, mycie rąk). 

-Wdrażanie do prac zespołowych ,zgodne współdziałanie w grupie. 

(Nie popychamy, nie zabieramy zabawek ) 

Zajęcia ruchowe : 

-„Kule śniegowe”- zabawa z piłką ( toczenie, turlanie ). 

-„ Rzuć śnieżką do celu” zabawa z elementem rzutu i chwytu. 



- Zabawy z balonami dmuchanie ,łapanie. 

-Gimnastyka ogólnorozwojowa pajacyki, podskoki, wymachy 

ramionami, przysiady. 

- Rzucanie papierowego węgla do wagonika. 

Zabawy w kącikach zainteresowań. 

Kącik kuchenny rozwijamy motorykę małą przekładanie z garnka do 

miseczki, wrzucanie warzyw do garnka, mieszanie, próba nabierania 

warzyw łyżką cedzakową.  

Kącik majsterkowicza nauka nazewnictwa narzędzi, wkręcanie śrubek, 

wbijanie młotkiem. 

 

Zajęcia umuzykalniające: 

- Zabawy przy muzyce z płyt CD - śpiew, taniec, słuchanie muzyki. 

-  Zabawa z instrumentami muzycznymi ( cymbałki, flet, dzwoneczki, 

tamburyn, kastaniety) 

- Zabawy w kole ze śpiewem „Balonik”, „Kółko graniaste”, 

 „ Stary niedźwiedź”, „Rączki do góry”, „ Biedroneczka”. 

 

Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne: 

-Zabawa klockami drewnianymi, gwiazdkami, waflami budowanie, 

łączenie elementów. 

-Układanie puzzli rozwój spostrzegawczości, logicznego myślenia.  

- Wyklejanie papierem kolorowym czapki górnika. 

- „Bałwanek” naklejanie kółek według wielkości, uzupełnianie 

brakujących elementów oczy, nos, guziki, garnek. 

- „Śnieżyca” dzieci posypują solą kolorową kartkę z klejem.  



- Wyklejanie domku z gotowych elementów ( kwadraty, trójkąty, 

prostokąty) zdobienie ilustracji biała watą i wacikami kosmetycznymi.  

 

 

  
 

          

 

 Piosenka „Zima, zima, zima pada, pada ,śnieg” 

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg 

Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 



Zasypane pola – w śniegu cały świat  

Biała droga hen przed nami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń 

Śnieg rozbija kopytami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami  

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Wierszyk „ Jedzie zima” 

Jedzie pani Zima 

na koniku białym, 

spotkały ją dzieci, 

pięknie powitały: 

- Droga pani Zimo, 

sypnij dużo śniegu, 

żeby nam saneczki 

nie ustały w biegu. 

 

 

 

 


