
PLAN PRACY NA STYCZEŃ  

GRUPA WIEWIÓRKI 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  

DZIEŃ ŚNIEGU -Pogadanka z dziećmi o śniegu , jak wygląda, jaki jest w dotyku, co 
możemy z niego zrobić, jakie są  zimowe zabawy na śniegu, lepienie 
bałwanka,kuli śniegowej, budowanie iglo, jazda na sankach, nartach i łyżwach. 
Eksperyment- jak topi sie lód i śnieg pod wpływem ciepłej wody, dzieci będą robiły 
sztuczny śnieg z wkładu opieluchowego, oraz wykonają prace plastyczną Pan i Pani 
Bałwanek. Dzieci zrobią swoje kule z kartek papieru i odbędzie się bitwa na śnieżki. 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA-Dziadkowie to wyjątkowi członkowie w rodzinie. 
Pogadanka z dziećmi o ich dziadkach, starsze dzieci powiedzą jak mają na imię ich 
dziadkowie. Przebranie parę dzieci za babcie idziadka. Słuchanie i śpiewanie 
piosenek  związanych z tą uroczystością np,, Babciu, droga babciu powiedz mi"  
,,Bajeczki z dziadkowej książeczki' Dzieci swoim dziadką wręczą w domu laurkę w 
podziękowaniu za wszystkie całuski,zabawy, i łakocie. 

 

BAL KARNAWAŁOWY -w tym dniu w naszym Żłobku odbędzie sie zabawa Balowa 
na które dzieci przyjdą poprzebierani za swoje ulubione postacie z bajek, 
księżniczek, superbohaterów. Będą tąnce przy muzyce disco, zabawa z balonami i 
serpentynami. 

 



ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCO-RUCHOWE 

SPADAJĄCE PŁATKI ŚŃIEGU- opiekunka rozrzuca wycięte z papieru płatki śniegu a 
dzieci zbierają je do koszyczków - zabawa ćwicząca ruch rąk i nadgarstków oraz 
sprawności ruchowej i zdrowej rywalizacji- kto zbierze więcej płatków. 

SANIE - zabawawa rozwijająca motorykę dużą poprzez ruch całego ciała dzieci do 
piosenki ,,Jadą sanie" będą przechylać się na zakrętach w prawo i w lewo a na 
końcu wszyscy z sanek bęc.  

KULA ŚNIEGOWA- dzieci trzymając hustę animacyjną falują nią tak żeby kula 
śniegowa zrobiona z papieru , nie wypadła na podłogę- ćwiczymy koncentrację i 
prace w zespole. 

TANCE I ŚPIEWANIE- do piosenek o tematyce zimowej ,,Hu,hu,ha, hu,hu,ha nasza 
zima zła'' ,,Przyszła Zima biała śniegu nasypała'' ,,Zima,zima,zima'' ,,Choinka'' 
-dzieci inscenizują piosenki ruchem. 

ZAJĘCIA KONSTRUKCYJNO-MANIPULACYJNE 

BUDOWLE- dzieci budują różne konstrukcje z klocków o różnej strukturze i 
wielkości tkj; wafle, gwiazdki, drewniane, cegły, rzepy-ćwiczymy motorykę małą. 

NAWLEKANIE- dzieci nawlekają na sznurek kolorowe literki z dziurkami -skupienie 
uwagi na danej czynności. 

KSIĄŻECZKI SENSORYCZNE- dzieci dotykają różnych struktór na kartach z książek 
tkj; folia, gąbka, włóczka wełniana, korki plastikowe, zapięcia, rzepy, guziki, kulki 
styropianowe- rozwijamy zmysł dotyku. 

                                              

 

PRACE PLASTYCZNE  

PINGWINEK- dzieci do gotowego szablonu Pingwinka doklejają oczka, dziobek, i 
stópki. Pogadanka z dziećmi gdzie mieszkają pingwinki-oglądanie kolorowych 
ilustracji przed zaeciami. 



ZIMA -plakat wspólny , dzieci na  niebieski bristol przyklejają pokoleji gotowe 
elementy plakatu,przygotowane wcześniej przez opiekunki tkj; pingwinek , sople 
lodu, krę, foczkę, niedzwiedzia polarnego. 

WESOŁY BAŁWANEK -  dzieci na papierowy talerzyk przyklejają gotowe elementy 
twarzy Pani i Pana Bałwanka. 

 

                                

ZIMA 

Za oknem sypie śnieg, 

już dzieci lepią balwana. 

Szybko na górkę sanki weź 

zabawa to niesłychana. 

 

Mróz szczypie mocno w nos, 

włóż czapkę i mknij po lodzie. 

Z górki na nartach , dalej na wprost, 

jak w szybkim samochodzie. 

 

Wietrzyku mroźny wiej,  

naciągnij czapkę na uszy.  



Nie straszny nam styczniowy mróz 

śnieg ciągle pruszy i pruszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


