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,,Grudniowe życzenia” 

Poniedziałek IMIENINY ANDRZEJA  Zestaw ćwiczeń porannych zestaw nr 13-

reagowanie na sygnał dźwiękowy. 

 Zabawa integracyjna ,,Ślę uśmiech”. 

 ,,W kręgu Andrzejkowych wróżb”-zabawy z 

dziećmi, zapoznanie z dawnymi zwyczajami 

ludowymi. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 13-

organizowanie sytuacji sprzyjającej 

wykorzystaniu posiadanych sprawności i 

umiejętności. 

Wtorek MIKOŁAJ PAKUJE SANIE  ,,Prezenty”-zabawa pantomimiczna. 

 Zabawa słowna: ,,Elfy pomagają Mikołajowi 

i pakują”. 

 ,,Zabawy z literką”-wprowadzenie litery ,,k” 

wielkiej i małej, pisanej i drukowanej na 

podstawie wyrazu ,,kot”. Ćwiczenie percepcji 

słuchowej i wzrokowo-ruchowej, doskonale-

nie umiejętności grafomotorycznych. Praca z 

wykorzystaniem W6-zabawa plastyczna, wy-

pełnianie litery ,,k” różnymi materiałami. 

 Zabawa ruchowa ,,Do sań Mikołaja wskaku-

ją….”-doskonalenie umiejętności czytania 

globalnego. 

 ,,Święty Mikołaju”-zapoznanie z piosenką. 

Zabawy ruchowe do utworu; ,,Wyprawa po 

prezenty”, ,,Pomocnicy Mikołaja”, ,,Saneczki 

Mikołaja”. 

Środa CZY TYLKO MIKOŁAJ SPEŁNIA 

MARZENIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,Co można znaleźć pod choinką?”-

polinsensoryczne rozpoznawanie obiektów, 

nauka argumentacji. 

 ,,Co z czego?”-doskonalenie umiejętności 

klasyfikacji. 

 ,,Czym są marzenia?”-zabawa dydaktyczna, 

opowiadanie o swoich marzeniach, 

kategoryzacja marzeń. 

 Zapoznanie z legendą o Świętym Mikołaju na 

podstawie opowiadania R. Piątkowskiego 

,,Mikołajki”. Praca z KP2.9a-kształtowanie 

percepcji wzrokowo-ruchowej, umiejętności 

klasyfikowania, poszerzanie wiedzy ogólnej 

(dostrzeganie podobieństw i różnic między 

współczesnym Świętym Mikołajem a 

biskupem żyjącym przed laty). 

 Mikołaj z odcisku dłoni –praca plastyczna. 



Czwartek W OCZEKIWANIU NA MIKOŁAJA  ,,Czarodziejska różdżka”-zabawa fabularyzo-

wana utrwalająca sposób postępowania 

zgodnie z instrukcją. 

 ,,Marzę o…”-zabawa słuchowa. 

 ,,Jakie to święto?”-próba odczytywania 

kalendarza, przeliczanie dni pozostałych do 

świąt, rozmowa na temat obchodzenia 

Mikołajek, wymiana doświadczeń . Praca z 

KP2.11a,b oraz KP2 12a,b-wprowadzenie 

liczby 6, przeliczanie, dodawanie, 

klasyfikowanie, dekodowanie. Doskonalenie 

umiejętności grafomotorycznych i sprawności 

manualnej. Utrwalenie aspektu 

porządkowego liczby. Ćwiczenia percepcji 

wzrokowej, logicznego myślenia i 

umiejętności czytania globalnego.  

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 13-

organizowanie sytuacji sprzyjającej 

wykorzystaniu posiadanych sprawności i 

umiejętności 

Piątek SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,Dzwonek Mikołaja”-zabawa słuchowa, 

określanie kierunków dochodzenia dźwięku. 

 Gdzie mieszka Mikołaj-praca z globusem i 

mapą. Praca z KP2.9b-tworzenie listu do 

Świętego Mikołaja. Globalne czytanie 

wyrazów. Koperta-nauka adresowania. 

 ,,Święty Mikołaju”-zabawy rytmiczno-ru-

chowe przy piosence. 

 ,,Kartki świąteczne”-praca plastyczna z wy-

korzystaniem W.35 oraz innych pomysłów i 

rekwizytów. 

 Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu. 

 

 


