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,,Święta za pasem” 

Poniedziałek ŚWIĄTECZNE DRZEWKO  Zestaw ćwiczeń porannych zestaw nr 15-

zabawy orientacyjno-porządkowe z elementa-

mi skłonu, wyciszające. 

 Zabawa integracyjna ,,Ślę uśmiech”. 

 Ćwiczenia w przeliczaniu obiektów. 

 Słuchanie opowiadania ,,Wigilia” R. Piątkow-

skiej, zwrócenie uwagi na opis choinki i jej 

przyozdobienia. Wprowadzenie litery ,,l" 

wielkiej i małej, pisanej i drukowanej na 

podstawie wyrazu ,,las”. Praca z KP2. 19a,b 

oraz KP2.20a. Ćwiczenie percepcji słuchowej 

i wzrokowej oraz umiejętności grafomoto-

rycznych, Ćwiczenia w czytaniu.  

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15-

rozwijanie ekspresji ruchowej. 

Wtorek ŚWIĄTECZNE OZDOBY  ,,Choinka a świerk, sosna, jodła”-zabawa 

dydaktyczna, dostrzeganie różnic i 

podobieństw. 

 ,,Choinka oburącz”-zabawa grafomotoryczna. 

 ,,Choinka z pasków”-porównywanie długości. 

 Poznanie nowoczesnych choinek, niekon-

wencjonalnych sposobów na ich dekorowa-

nie. Wprowadzenie cyfry 7, przeliczanie, 

utrwalanie aspektu porządkowego liczby, 

ćwiczenia percepcji wzrokowej, doskonalenie 

umiejętności grafomotorycznych. Praca z 

KP2.21a, b. Klasyfikowanie, dekodowanie, 

rozwijanie percepcji wzrokowej i kreatyw-

ności. Stempelkowy łańcuch, rytmy KP2.20b. 

 Zabawa przy piosence ,,Jingle bells”. 

Utrwalenie poznanych kolęd i pastorałek. 

Środa ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,Bombki”-odczytywanie figur, reakcja na 

sygnał słowny. 

 ,,Kolorowa choinka”-wydawanie instrukcji 

słownej i podążanie za instrukcją. 

 Słuchanie wiersza ,,Świąteczne porządki” W. 

Szajkowskiego. Zachęcanie dzieci do 

budowania poprawnych gramatycznie 

wypowiedzi na temat usłyszanego tekstu. 

 ,,Choinka z rolek”-zabawa plastyczna. 

Rozwijanie sprawności manualnej. 

 ,,Środki czystości”-oglądanie opakowań po 

środkach czystości, uwrażliwienie na 

poszanowanie środowiska. 

 



Czwartek ŚWIĄTECZNE ZAKUPY  Oglądanie książek z ilustracjami. 

Wskazywanie przedmiotów i wyodrębnianie 

pierwszych głosek w ich nazwach. 

 ,,Świąteczne przyprawy”-polinsensoryczne 

poznawanie przypraw świątecznych, 

dobieranie podpisów. 

 ,,Klasyfikacja obiektów”-segregowanie zdjęć 

według kategorii, rozwój słownictwa, 

przypomnienie nazw sklepów.  

 ,,Scenki dramowe”-wizyta w sklepie, 

sklepowe savor-vivre, utrwalenie zwrotów 

grzecznościowych. Praca z KP2.18 a-czytanie 

globalne, klasyfikowanie, ćwiczenie percepcji 

słuchowej i wzrokowej oraz umiejętności 

wnioskowania. Poszerzanie wiedzy ogólnej. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15-

rozwijanie ekspresji ruchowej. 

Piątek JASEŁKA W PRZEDSZKOLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zabawy manipulacyjne przewlekanki-

doskonalenie motoryki małej. 

 Blok zajęć o emocjach-ekscytacja. 

 Ćwiczenia narządów mowy. 

 Praca z obrazkiem ,,Stół wigilijny”-

zapamiętywanie szczegółów na obrazku, 

doskonalenie pamięci świeżej, rozwijanie 

słownika. Nauka nakrywania do stołu. 

Analiza słuchowa na podstawie nazw 

świątecznych potraw.,,Świąteczne ciasteczka” 

–ćwiczenia grafomotoryczne. Praca z KP2. 18 

b-kształtowanie umiejętności grafomotorycz-

nych, pobudzanie kreatywności i ćwiczenia 

percepcji wzrokowej.  

 ,,Witamy Pana Jezusa”-Jasełka w wykonaniu 

dzieci. 

 

 


