
PLAN NA GRUDZIEŃ 2022  

GRUPA WIEWIÓRKI  

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

MIKOŁAJ- wszystkie dzieci zaproszone na zajęcia do naszej grupy. 

Wprowadzenie dzieci w wesoły nastrój na spotkanie ze Świętym Mikołajem 

poprzez liczne zabawy i wykonywanie zadań dla naszego gościa , śpiewanie 

piosenek pt: ,,Mikołaj się zbliża " ,,A Mikołaj pędzi" ,,Kochany Mikołaju'' ,  

wspólna recytacja  wierszyka pt ,, Cztery, piękne renifery" 

 

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ-pogadanka z maluchami na temat tradycji świątecznych , co 

to jest Wigilia, szopka, kolęda. Wspólne ubieranie choinki, robienie łańcucha , 

wykonanie pracy plastycznej pt,, Mój pierniczek".   

                                

GRUDZIEŃ - Dzieci wysłuchają kilkukrotnie utworu pt. ,,Wierszyk o Grudniu"  i 
próbują odpowiedzieć na zadawane pytania ,jakie ważne dni obchodzimy w 
tym miesiącu tj; Barbórka, Mikołaj, Boże Narodzenie, Sylwester. Pogadanka z 
dziećmi o zmianach zachodzących w przyrodzie oraz jak powinniśmy ubierać sie 
w tej porze roku. 

PORÓWNAJMY TO- ,,Łańcuch choinkowy"- zabawa rozwijająca umiejętność 
określania długości, posługiwanie się określeniami  długi i krótki. 

,,Liczymy i porównujemy"- nauka liczenia do trzech , rozróżnianie wielkości 
mały, średni, duży za pomocą rysunków Mikołaja. 

 



ZAJĘCIA RUCHOWE 

• Świąteczne porządki - zabawa ruchowa z elementami pokazywania ,,Tak 
sprzątamy, pomagamy, bo na święta już czekamy" - dzieci naśladują 
ruchy opiekunek tj: zamiatanie, mycie okien, pranie, prasowanie. 

• Tor saneczkowy- zabawa ruchowa z elementami utrzymania równowagi , 
dzieci przewracają sie na boki oraz w przód i w tył ,w sposób  jaki 
pokazuje opiekunka . 

• Kule śniegowe - trening z piłkami ,turlanie, toczenie ich jak kuli ze śniegu 
bez podnoszenia z podłogi. 

            

ZAJĘCIA MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE 

• Układanie klocków o różnej wielkości , ciężkości, strukturze . Budowanie 
wież, mostów, domków, garaży, pociągów. 

• Oglądanie i czytanie książeczek z postacią Mikołaja np. ,,Pracownia 
Mikołaja" ,,Święta Myszki " ,,List" ,,Wesoły Elf" 

• Prace plastyczne; wyklejanie brody Mikołaja watą, ozdabianie ciasteczka 
oraz wyklejanie listu 

• Zabawy z kartami edukacyjnymi tj; nawlekanie sznurówek, zapinanie i 
odpinanie pasków , przesuwanie guziczków, czesanie lali. 

 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE 

• Zabawy w kącikach tematycznych - mechanik, stolarz, kucharz, fryzjer, 
dom. 

• Utrwalanie nauki posługiwania się łyżką i kubeczkiem- dzieci młodsze. 

• Sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych i korzystanie z nocników - dzieci 
starsze. 



• Utrwalanie zasad jak zachowujemy się przy stole podczas spożywania 
posiłków. 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

• Tańce w kole i w parach do piosenek o Mikołaju pt. ,, Siedem reniferów" 
,, Ding dong, ding dong" ,,A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna" 

• Zabawa ze śpiewem i pokazywaniem do piosenki pt. ,,Tupu, tup po 
śniegu, dzyń, dzyń na sankach" 

• Zabawy grupowe ze śpiewem do piosenek pt. ,,Stary niedźwiedź mocno 
śpi" ,,Mam biedronkę kropkowaną" ,, Chodzi lisek koło drogi" 

 

 

 

 



 


