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WIEWIÓRKI 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  

 DZIEŃ EKOLOGII 08.01 

-przybliżenie znaczenia dbania o środowisko i planetę ziemię w oparciu o ilustracje 
obrazkowe. 

-obdarowanie dzieci ekologicznymi opaskami przedstawiających ziemię. 

-zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego oraz przygotowanych 
pomocy. 

Slalom między drzewami z butelek z wodą, segregowanie śmieci do odpowiednich 
koszy . 

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA  

Omówienie roli Babci i Dziadka w rodzinie . Dzieci wraz z opiekunkami wykonują 
laurki dla solenizantów. Czytanie wierszyków i śpiewanie piosenek o Babci i 
Dziadku ,,Babciu , droga Babciu''  ,,Dziadku, dziadku czy to ty?''  

Ciasteczka dla babci i dziadka -tworzenie z masy solnej ciasteczek , ozdabianie ich 
według własnego pomysłu. 

BAL KARNAWAŁOWY 29.12- w tym dniu wszystkie dzieci przebierają się w 

stroje karnawałowe , super bohaterów, ulubionej postaci z bajek, księżniczek itd. 
Wspólne tańce do skocznych piosenek Disco yunior , odbijanie balonów, 
puszczanie baniek mydlanych. 

,,UCZUCIA BAŁWANKA''-zabawa pantomimiczna , nazywanie emocji 
przedstawionych na obrazkach (smutny, wesoły, zdziwiony, zły), oraz 
naśladowanie emocji za pomocą mimiki i gestów. 

 PORÓWNYWANIE -zabawa rozwijająca umiejętność określania długości , 
krotki-długi, lekki-ciężki, duży-mały. 



 W TYM SAMYM KOLORZE -dopasowywanie kolorów przedmiotów do 
kolorystyki koła gimnastycznego. 

 JAKIEJ ZABAWKI BRAKUJE?-opiekunka kładzie przed dziećmi trzy zabawki i 
przykrywa je chustą -czaruje i ginie jedna zabawka , zadaniem dzieci jest 
odgadnięcie jakiej zabawki brakuje. 

 JAK UBIERAMY SIĘ NA ZIMĘ-dzieci wymieniają zimową garderobę; czapka, 
szalik, rękawiczki, kurtka, ciepłe buty. 

 MOJA ULUBIONA BAJKA -opiekunka opowiada bajkę, którą wybrały dzieci . 
Czytanie i oglądanie ilustracji obrazkowych , 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE  

 IDZIEMY PO ŚLADACH- opiekunka układa trasę ze śladów, każde dziecko 
musi przejść po śladach i nie wpaść do zaspy. 

 BITWA NA PAPIEROWE ŚNIEŻK-podrzucanie kulek, rzucanie kulkami do 
wyznaczonego celu. 

 PTAKI NA GAŁĘZI-zabawa z elementami równowagi, dzieci próbują stać na 
jednej nodze bez podpierania. 

 ZBIERAMY PŁATKI ŚNIEGU- ćwiczenia ruchowe rozwijąjące szybkość, rolą 
dzieci jest zebranie jak największej ilosci snieżek na czas. 

 Ksztaltowanie koordynacji ruchowej przez zabawy z wykorzystaniem 
;bujaków, motorków koników, jeżdzików. 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

 Muzyka w umiarkowanym tempie- dzieci naśladują spadające śnieżynki 
-unoszą ręce do góry i powoli opuszczają je przechodząc do przysiadu. 



 Wirujące płatki-zabawa przy użyciu chusty animacyjnej. Dzieci chwytają za 
brzegi chusty z  kulkami śniegu, unoszą je do góry i lekko falują, aby kulki 
śniegowe nie spadły na podłogę. 

 Zabawy muzyczno-uchowe przy piosenkach zimowych ,,Sanna'' ,,Zima, 
zima'' Biały Walczyk'' 

ZAJĘCIA KONSTRUKCYJNO-MANIPULACYJNE 

 LEPIMY BAŁWANKA- dzieci przy pomocy opiekunki lepią Bałwanka z 

wykożstaniem gazet i taśmy klejącej.  

 Układanie klocków o róznej wielkośći , ciężkości, strukturze- budowanie . 
tworzenie prostych budowli z klocków piankowych, waflowych,drewnianych 
i ażurowych. rozwijanie wyobrażni przestrzennej u dzieci. 

 ZACZAROWANY OBRAZEK- praca plastyczna wykonana przy pomocy 
świeczki i farby. 

 BAŁWANEK- układanie kółek według wielkości , uzupełnianie brakujących 
elementów (garnek, gałązki,nos, oczy). 

 A ŚNIEŻEK PADA I PADA- dzieci otrzymują niebieskie kartki , u góry kartki 
przyklejają kawałki wycięte z firanki, a następnie przy pomocy pasty do 
zębow odciskają śnieg' 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE  

 Dopasowywanie kształtów do otworów (koło , trójkąt, kwadrat)-celowanie 
,układanie, stymulowanie procesów sensorycznych ,uwagi oraz koncentracji 
wzrokowo-ruchowej. 

 ,,Wizyta u Lekarza''-opiekunka przebrana w strój lekarza bada chore 
lalki,misie opisuje co robi i dlaczego. 

 ,, Balonowe zabawy''- zabawa sensoryczna przy pomocy balonów 
wypełnionych kaszą, ryżem, piaskiem,grochem itp. 



 utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie; siedzimy w kole,odkładanie 
zabawek na miejsce, spokojne siedzenie podczas posiłków. 

 Wpajanie nawyków grzecznościowych- witamy się i żegnamy z kolegami 
używając zwrotów ,,Dzień dobry'' ,, Do widzenia'' 

 Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby 
opiekunki. 

,,TUPU, TUP PO ŚNIEGU'' 

Przyszła zima biała, 

śniegu posypała. 

Zamroziła wodę, 

Staw przykryła wodę 

Ref: Tupu tup po śniegu 

dzyń, dzyń , dzyń na sankach. 

Skrzypu, skrzyp na mrozie 

lepimy Bałwanka 

Kraczą głośno wrony, 

marzną nam ogony. 

Mamy pusto w brzuszku, 

dajcie nam okruszków. 

tupu, tup ... 

Ciepłe rękawiczki , 

i wełniany szalik. 

Białej, mroźnej zimy 

nie boję się wcale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


