
PLAN PRACY STYCZEŃ 2022 

grupa – BIEDRONKI 
 

 

1.ZAJĘCIA DYDAKTCZNE: 

 

 Dzień śniegu: 

 -Pogadanka na temat śniegu, zilustrowanie zimowego krajobrazu 

 -Wspólne odśpiewanie piosenki „Pada śnieg” 

 -”Bitwa na śnieżki” - rzucanie śnieżkami z kartek papieru 

 

  

 

 Dzień babci i dziadka 

 -Odwiedziny babci i dziadka, którzy opowiadają historie swojego życia 

 -Wspólne tańce z babcią i dziadkiem 

 -Wykonanie bukietu z odbitych pomalowanych farbą rączek 

 -Wykonanie laurek dla babci i dziadka z pomocą opiekunek 

 

 

 

 Bal karnawałowy 

 -Dzieci przychodzą ubrane w stroje karnawałowe 

 -Wspólne tańce przy muzyce z płyt CD 



 -Praca plastyczna z użyciem pociętych rolek papieru, 

 dzieci odbijają farbami sztuczne ognie (fajerwerki) 

 -Wyklejanie plasteliną twarzy clowna 

 

 -Kontynuacja nauki kolorów poprzez dopasowywanie 

  (czerwony, zielony, żółty, niebieski) 

 

 -Próba nauki wierszyka „Idzie babcia” 

 

 2.ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE: 

 -Zabawy z wykorzystaniem piłek: rzucanie, kopanie, turlanie na podłodze 

 -Zabawy ilustrowane ruchem ciała do piosenek „Jadą w saniach dzieci”, „Jedzie Mikołaj” 

 -”Pada śnieg” zabawa z chustą animacyjną i kulkami śniegu zrobionymi z kartek papieru. 

 -Gimnastyka do piosenek dziecięcych z płyt CD 

  

 

 3.ZAJĘCIA MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE: 

– „Cyferkowe nawlekanki”- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oko-ręka oraz 

kształtowanie cierpliwości u dzieci 

– Zabawy klockami o różnej wielkości i kształcie – budowanie, szeregowanie, łączenie 

– Praca z kredką – próby rysowania koła, linii prostych i falistych -dzieci starsze, 

kolorowanie obrazków- dzieci młodsze 

– Układanie różnego rodzaju układanek – rozwój logicznego myślenia i 

spostrzegawczości u dzieci 

 

„Pada śnieg” 

 
Poprzez białe drogi,z mrozem za pan brat 

pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr, 

biegnij koniu gniady przez uśpiony las 

my wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak: 

 

 Ref. Pada śnieg, pada śnieg,dzwonią dzwonki 

  co za radość, gdy saniami można jechać w dal 

 gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań 

a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. 

 

 Biegniesz biała drogo nie wiadomo jak, 

 nie ma tu nikogo kto by znaczył ślad. 

Tylko nasze sanie, tylko szybki koń tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton: 

 

 Ref. Pada śnieg, pada śnieg,dzwonią dzwonki 

  co za radość, gdy saniami można jechać w dal 

 gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań 

a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd. 

 

   

 



 

 

  

 

  

 


