
PLAN PRACY STYCZEŃ MISIE 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 
DZIEŃ BAŁWANA 

„Ulepimy dziś bałwana”- ulepienie bałwana i kulek śnieżnych ze sztucznego śniegu 

Wspólna zabawa z papierowymi kulkami śnieżnymi- rzucanie do celu(kosza) oraz rzucanie 

między sobą 

Wyklejanie kontur bałwana za pomocą waty. 

BAL KARNAWAŁOWY 
Wspólna zabawa do dziecięcych piosenek puszczanych z płyt CD. 

Tworzenie((ozdabianie) maski karnawałowej. 

W tym dniu wszystkie dzieci przychodzą w strojach karnawałowych, a Pan Fotograf robi 

nam pamiątkowe zdjęcie 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
Wyklejanie kontur serca za pomocą czerwonej bibuły dla naszych dziadków(praca wspólna) 

Zdobienie((odbijanie rączki w farbie) laurki dla babci i dziadka 

Powtarzanie wiersza dla babci i dziadka 

POZNAJEMY PODSTAWOWE KSZTAŁTY:kwadrat, koło, trójkąt,prostokąt. 

Praca plastyczna,tworzenie papierowego domu z poznanych kształtów. 
 

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJACE 
Wspólne śpiewanie i tańczenie przy muzyce dziecięcej z wykorzystaniem instrumentów 

muzycznych np. tamburyn, bębenek. 

Zapoznanie dzieci z piosenkami o bałwanku i o zimie 

Zabawy kołowe na dywanie”Pszczółka śpi w ogrodzie” oraz „Mam biedronkę” 

Ćwiczenia rytmiczne-klaskanie i tupanie, powtarzanie po opiekunce rytmu. 

 
 

ZAJĘCIA RUCHOWE 
Poranna gimnastyka całego ciała- podskoki, skłony, wymachy rękami- doskonalenie ogólnej 

sprawności ruchowej. 

Tor przeszkód- próba przejścia toru przeszkód zbudowanego z różnych przeszkód np. skok 

do hula-hop, przejście na czworaka oraz rzut do celu. 

Zabawa z chustą animacyjną- utrzymanie papierowych kulek śnieżnych oraz zabawa w 

rekina. 

Zabawa w kotka i myszkę- zabawa ruchowa z użyciem hula-hop 

 
 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE 
Kształtowanie nawyków porządkowych- sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie 

„Umyć ręce”- kształtowanie nawyków higienicznych- mycie rąk i buzi. 

„3 magiczne słowa”- proszę, dziękuję, przepraszam, kształtowanie nawyków 

Zabawa w kąciku tematycznym:lekarz i fryzjer, co robi poszczególny zawód i gdzie pracuje. 

 
 



ZAJĘCIA MANIPULACYNO- KONSTRUKCYJNE 
Dowolna zabawa klockami różnego typu ( wafle, drewniane), kształtowanie koordynacji 

ruchowo- wzrokowej 

Karnawałowa maska- zdobienie konturu maski karnawałowej rożnymi elementami np. 

cekiny, piórka 

Układanie drewnianych układanek i puzzli- rozwój spostrzegawczości oraz motoryki małej 

Układanie wieży z klocków lub kubków plastikowych -wysoka-niska 

Zabawa z plasteliną- lepienie z plasteliny różnych elementów np. tworzeni kulki, wałka – 

rozwój motoryki małej. 

 
 

Babciu, babciu coś Ci dam 

jedno serce, które mam 

A w tym sercu, róży kwiat 

babciu, babciu żyj sto lat 


