
                                                                                                            

 
PLAN PRACY NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

GRUPA BIEDRONKI 
 

1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 

MIKOŁAJKI - wszystkie grupy zaproszone na zajęcia do grupy Wiewiórek 

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ 

- omówienie tradycji świątecznych Świąt Bożego Narodzenia   

- wspólne ubieranie filcowej choinki       

                      

                                

 

 

- praca plastyczna „Bombka" - ozdabianie bombki dostępnymi artykułami 

kreatywnymi typu: piórka, pomponiki, kolorowe tasiemki, naklejki piankowe 

- "Mikołaj" - kompozycja przestrzenna. Naklejanie gotowych elementów 

przygotowanych wcześniej przez opiekunki po odpowiednim ułożeniu na kartonie 

- "Nakarm Świętego Mikołaja" - dzieci karmią ciasteczkami Mikołaja 

przygotowanego wcześniej przez opiekunki 

- świąteczne kolędowanie 

                   



            

2. ZAJĘCIA RUCHOWE   

                                                                           

- kontynuacja codziennej gimnastyki ogólnorozwojowej, rozwijanie wzajemnych 

kontaktów, maszerowanie, podskoki, pajacyki, przysiady 

- ćwiczenia przeciw płaskostopiu – chodzenie na palcach, na piętach, na bocznych 

krawędziach stopy 

- "Uciekająca śnieżka" - zabawy ruchowe z elementami toczenia i ćwiczenia w rzucie. 

Rzucanie piłeczkami do celu z odpowiedniej odległości – dzieci starsze, turlanie piłek 

– dzieci młodsze  

- "Pada śnieg" - zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej 

- "Wyścigi Elfów" - ćwiczenia ruchowe rozwijające szybkość - dzieci starsze 

- "Renifer" - zabawa ruchowa z elementami równowagi. Dzieci w rytm piosenki 

"Siedem reniferów" latają po sali z szeroko rozłożonymi rączkami. Na sygnał 

opiekunki dzieci zatrzymują się i próbują stanąć na jednej nóżce. Kształtowanie 

koordynacji ruchowej i słuchowej 

 

 

 

 

3. ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

- "Zimowa kapela" - gra na instrumentach muzycznych: cymbałki, grzechotki, 

bębenki, tamburyn; 

-zapoznanie dzieci z piosenkami o tematyce świąteczno -zimowej: "Pada śnieg, pada 

śnieg", "Hu, hu, ha nasza zima zła", "Mikołaj się zbliża", "Siedem reniferów", 

"Choinka" 

- śpiewanie  oraz  rytmizowanie piosenek dotychczas poznanych, 



- zajęcia rytmiczno-ruchowe z piosenkami: "Jestem muzykantem", "Mam biedronkę 

kropkowaną". Dzieci uczestniczą w różnych zabawach, śpiewają, tańczą i ilustrują 

ruchem do poznanych piosenek 

- naśladowanie głosem i ruchem dźwięków zimowej pogody: pada śnieg, skrzypi 

mróz, zamieć 

- dowolne, wspólne tańce i zabawy przy muzyce odtwarzanej z płyt CD 

 

4. ZAJĘCIA TEMATYCZNE 

- utrwalanie i uczenie pozytywnych zachowań w grupie: siedzenie w kole, 

porządkowanie zabawek, spokojne siedzenie podczas posiłków, 

- zapewnienie dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie 

- wpajanie nawyków grzecznościowych : m.in. używanie zwrotów "Dzień dobry", "Do 

widzenia", "Proszę", "Dziękuję" 

- dalsze doskonalenie nawyków higienicznych:  mycie rączek i buzi po posiłkach, 

- kształtowanie nawyków porządkowych: sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, 

dosuwanie krzesełek, odkładanie zabawek w wyznaczone miejsce 

- zabawy w kącikach tematycznych: kucharski, lekarski, fryzjerski, majsterkowicza. 

Utrwalanie nazw i przeznaczenia przedmiotów znajdujących się w danym kąciku 

tematycznym 

 

5. ZAJĘCIA MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE                      

- "Mikołaj" - praca plastyczna z wykorzystaniem papierowych talerzyków. Dzieci 

naklejają na talerzyku elementy przygotowane wcześniej przez opiekunki 

- praca plastyczna "Choinka" – wyklejanie kontur choinki plasteliną. Dzieci 

przyklejają, rozcierają plastelinę na kartce 

- zabawa konstrukcyjna „Domek zająca” - budowanie z użyciem klocków typu wafle 

- "Sylwestrowa maska" - praca plastyczna. Dzieci ozdabiają kolorowymi piórkami, 

cekinami, klejem brokatowym przygotowane wcześniej przez opiekunki maski    

- zajęcia stolikowe: układanie drewnianych układanek i puzzli – dzieci starsze, 

układanki i piramidy – dzieci młodsze 

- "Cyferkowe nawlekanki" - doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej "oko-

ręka" oraz kształtowanie cierpliwości u dzieci 

 

 

 



SIEDEM RENIFERÓW 

Saneczkami, saneczkami latam w górę, w dół  

i szybuję pod chmurami dzieląc je na pół.  

 

Bo mam odważnych siedem reniferów, one prowadzą zaprzęg mój.  

Z nimi przyjemnie jest tak latać i góra dół i góra dół i góra dół. x2 

 

Dzwoneczkami, dzwoneczkami brzęczę dzyń, dzyń, dzyń.  

No i pędzę pod gwiazdami, a mój zaprzęg lśni. 

 

Bo mam odważnych siedem reniferów, one prowadzą zaprzęg mój.  

Z nimi przyjemnie jest tak latać i góra dół i góra dół i góra dół. x2 

 

 

  

 

 

 

 

 


