
PLAN PRACY – STYCZEŃ 

 

HASŁO 
CELE 

WYCHOWAWCZE 
ŻYWE SŁOWO 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 
SPRAWNE RĘCE 

WITAMY NOWY 

ROK 

Poznanie tradycji 

noworocznych. Historia 

powstania kalendarza, 

poprawne posługiwanie 

się cyframi rzymskimi. 

Rozmowy na temat 

przeżyć związanych z 

witaniem Nowego 

Roku. Umiejętność 

dokładnego zapisu 

miesięcy cyframi 

rzymskimi. Historia 

kalendarza. 

 

Projektowanie 

kalendarza na 2012 

rok. Zapis miesięcy 

cyframi rzymskimi. 

Rysunek 

charakteryzujący dany 

miesiąc. 

Słuchanie kolęd w 

wykonaniu 

„Mazowsza”. Rodzaje 

tańców na podstawie 

melodii z kasety- 

rozpoznawanie. 

Aerobik przy muzyce. 

Kroki podstawowe 

tańców: polka, walc, 

tango, cza-cza. 

„Teatrzyk cieni” w 

oparciu o baśń 

„Dwanaście 

miesięcy”. 

ZIMA W 

PRZYSŁOWIACH  

I BAŚNIACH 

Dostarczanie wzorów 

pięknej mowy 

literackiej. Zachęcanie 

do własnej twórczości. 

 

Czytanie baśni Ch. 

Andersena 

„Dziewczynka z 

zapałkami”. 

„Zima w górach” – 

praca zbiorowa 

farbami plakatowymi. 

Koncert życzeń z 

wykorzystaniem 

poznanych piosenek. 

Zabawy śnieżkami na 

powietrzu, rzuty do 

celu prawą i lewą 

ręką. 

„Śnieżynki” – 

wycinanie z bibuły 

płatków śniegu. 

DZIEŃ BABCI  

I DZIADKA 

Wzmacnianie więzi 

między pokoleniami. 

Niesienie pomocy 

ludziom starszym. 

Okazywanie szacunku i 

miłości. 

 

Rozmowy dzieci- 

moja babcia i dziadek. 

Nauka wierszy „Moja 

babunia”, „Dziadek 

potrafi”. 

Portret mojej babci i 

mojego dziadka- praca 

kredką świecową, 

ołówkiem. 

Gra na flecie „Sto lat” 

dla mojej babci i 

dziadka. 

Zabawy ze śpiewem 

„Karuzela czeka”. 

Laurka dla babci, 

dziadka – 

projektowanie, 

redagowanie życzeń. 

GRY I ZABAWY 

ZIMOWE 

Poznanie przykładów 

zdrowego trybu życia i 

stosowanie ich w 

codziennym życiu. 

Wybieranie 

bezpiecznych miejsc do 

zabaw zimowych. 

Rozmowy o sportach 

zimowych ze 

zwróceniem uwagi na 

bezpieczne zabawy i 

miejsca. 

Zabawy na śniegu – 

rysunek postaci w 

ruchu kredką, 

ołówkiem. 

Nauka słów piosenki 

„Tak się 

zachmurzyło” z 

wykorzystaniem 

instrumentów 

perkusyjnych. 

Zabawa ruchowa 

„Labado”. 

„Pingwin” z białego i 

czarnego papieru. 

 



PLAN PRACY – LUTY 

 

HASŁO 
CELE 

WYCHOWAWCZE 
ŻYWE SŁOWO 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 
SPRAWNE RĘCE 

WALENTYNKI 

Wpajanie miłości, 

przyjaźni do osób, które 

kochamy. Wyrabianie 

nawyku sprawiania 

radości innym. 

Skąd pochodzi 

zwyczaj 

„Walentynki”. 

Zaakceptowanie w 

Polsce. W jaki sposób 

sprawię radość osobie 

kochanej. 

 

Kartki z życzeniami- 

projektowanie i 

redagowanie życzeń. 

Nauka słów piosenki 

„A ja rosnę” z 

podkładem 

muzycznym. 

Zabawy ruchowe 

„Wyścigi”, „Podaj 

sygnał”. 

Wykonanie 

elementów 

karnawałowych 

(maski) metodą 

orgiami. 

POMOC 

LUDZIOM 

STARSZYM 

Wzmacnianie więzi 

między pokoleniami. 

Wyrabianie gotowości 

niesienia pomocy 

ludziom starszym. 

Pogadanka 

„Pomagamy, bo 

kiedyś my będziemy 

w ich sytuacji”. 

Pomagamy z dobroci, 

miłości bliźniego. 

 

Biedronki, jeże, 

myszki z kółek 

orgiami. 

Nauka II zwrotki 

piosenki i refrenu  

„A ja rosnę”. 

„W tramwaju”- 

podział na role, scenka 

rodzajowa. 

Sztuka orgiami- 

„Tulipany” dla kogoś 

samotnego. 

ZABAWA W 

ŻYCIU DZIECKA 

Wdrażanie do wspólnej 

zabawy. Rozwijanie 

indywidualnych 

zainteresowań. 

Zabawa uczy, 

integruje, wypełnia 

czas- pogadanka „Jak 

dobrać sobie zabawy”, 

„Umiejmy 

przegrywać”. 

 

Moja ulubiona 

zabawka- szkic, 

rysunek. 

Zabawy ze śpiewem 

„Labado”, „Karuzela”. 

Omówienie zasad 

zabawy towarzyskiej 

„Stonoga”. 

„Wesołe twarze”- 

kartonowy talerzyk, 

plastelina. 

 

 

 

 

 



PLAN PRACY – MARZEC 

 

HASŁO 
CELE 

WYCHOWAWCZE 
ŻYWE SŁOWO 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 
SPRAWNE RĘCE 

SŁAWNE 

POLSKIE 

KOBIETY 

Rola kobiety w życiu 

rodziny. Przybliżenie 

sylwetek znanych Polek. 

Przybliżenie dzieciom 

twórczości M. 

Konopnickiej, 

Kownackiej, 

Porazińskiej. 

 

Wykonanie ilustracji 

do tekstu „Co słonko 

widziało” M. 

Konopnickiej. 

Koncert życzeń- 

dedykacja piosenek 

dla pani, koleżanek. 

Pantomima „Zgadnij 

jaki to zawód”. 

Lepienie ulubionych 

postaci z bajek- 

plastelina. 

GRZECZNOŚĆ 

NA CO DZIEŃ 

Wdrażanie do kultury 

bycia. Kształtowanie 

umiejętności współżycia 

w grupie. 

Rozmowy na temat 

kulturalnego 

zachowania się (klasa, 

świetlica, korytarz, 

stołówka). 

Czarodziejskie słowa: 

proszę, dziękuję, 

przepraszam. 

 

Układanie haseł 

grzecznościowych i 

wypisywanie w formie 

plakatu. 

Rymowanki- 

śpiewanki tematyczne 

„Wyścigi”. 

Zabawa towarzyska 

„Chodź do mnie”. 

Projektowanie medalu 

z plasteliny, modeliny. 

WITAJ WIOSNO 

Poznajmy tradycje i 

obrzędy ludowe 

związane z nadejściem 

wiosny. Piękno 

przyrody i sposoby 

przedstawiania. 

 

Zwiastuny wiosny: 

pogadanka w oparciu 

o książkę J. 

Porazińskiej 

„Wiosna”. 

Malowanie 

wiosennych kwiatów 

farbami. 

Nauka słów piosenki 

„Pierwiosnek”. 

Spacer na ogródki 

działkowe- szukanie 

wiosny. 

Wiosenne porządki: 

przesadzanie kwiatów, 

mycie liści. Hodowla 

fasoli, pszenicy. 

MOJE 

ULUBIONE 

ZWIERZĄTKO 

Wpajanie miłości i 

przyjaźni do zwierząt. 

Budzenie uczuć 

opiekuńczych. 

Pogadanka na temat 

„Moje zwierzątko 

moim przyjacielem”. 

Oglądanie kartek i 

ilustracji zwierząt. 

 

Portret mojego 

czworonożnego 

przyjaciela- 

wydzieranka. 

Nauka słów piosenki 

„Pies na medal”. 

„Wiewiórki do 

dziupli”- zabawa 

towarzyska. 

Wykonanie 

materacyka ze starej 

odzieży dla 

czworonożnego 

przyjaciela. 

 



PLAN PRACY – KWIECIEŃ 

 

HASŁO 
CELE 

WYCHOWAWCZE 
ŻYWE SŁOWO 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 
SPRAWNE RĘCE 

KULTURA, 

SZTUKA, 

ROZRYWKA, 

HUMOR. 

REGIONALNE 

STROJE 

Uczymy się kulturalnej 

rozrywki i humoru. 

Dbamy o kulturę mowy 

polskiej. Szacunek do 

bliskich. 

 

Skąd pochodzi „Prima 

aprilis”- rozmowy z 

dziećmi. Kiedy żart 

nie jest przykrością. 

Regionalne stroje. 

Oglądanie ludowych 

strojów regionalnych- 

rysowanie wybranego 

stroju. 

Nauka słów piosenki 

„Koło mego 

ogródeczka”, „Zasiali 

górale”. 

Podstawowe kroki 

„Trojaka”, Zasiali 

Górale”. 

Wycinanki ludowe- 

Łowicz, Kurpie. 

ZDROWIE BEZ 

TAJEMNIC. 

ZDROWE ŻYCIE 

Wdrażanie do 

przestrzegania higieny 

osobistej i pracy. Rola 

owoców i warzyw w 

żywieniu. 

 

Rodzaje witamin- ich 

rola i wpływ na 

zdrowie. Choroby 

brudnych rąk. Dbamy 

o zęby. 

Rysujemy kącik 

czystości- kredka. 

Piosenka „Szczotka, 

pasta”. 

„Sport to zdrowie”. 

Mini olimpiada (biegi, 

rzuty do celu, 

zbijany). 

Przygotowanie 

wiosennej surówki. 

PISANKI, 

KRASZANKI 

Kultywowanie tradycji, 

obrzędów związanych 

ze Świętami 

Wielkanocy. 

Zwyczaje 

wielkanocne: palma, 

pisanka, śmigus-

dyngus, śniadanie 

wielkanocne. 

 

Pisanka- kompozycja 

wg własnego 

pomysłu- technika 

dowolna. 

Słuchanie nagrań 

ludowych. Pieśni i 

tańce „Mazowsze”, 

„Śląsk”. 

Gry orientacyjne- 

„Ślepa babka”. 

Gałązka palmy- kijek, 

plastelina. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN PRACY – MAJ 

 

HASŁO 
CELE 

WYCHOWAWCZE 
ŻYWE SŁOWO 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 
SPRAWNE RĘCE 

ZIEMIA I 

WSZECHŚWIAT 

Wzbogacenie wiedzy i 

słownictwa. Planety. 

Co wiem o Słońcu- 

rozmowy oparte 

ćwiczeniami z 

„Mówiącego pióra”. 

Kolaż „Moja planeta”. Nauka słów piosenki 

„Ufoludki”. 

Rzuty balonami na 

boisku. Zawody 

balonów, który wyżej 

poleci. 

 

Wykonanie Układu 

Słonecznego z 

plasteliny. 

KSIĄŻKA MÓJ 

PRZYJACIEL 

Wdrażanie do 

poznawania książek. 

Zamiłowanie do 

czytania lektury. 

Wyrabianie nawyku 

czytania. 

Opowiadanie przez 

dzieci, którą książkę 

lub który wiersz 

zapamiętały i 

dlaczego. Moi 

bohaterowie, których 

chciałbym 

naśladować.  

 

Rysowanie postaci z 

moich ulubionych 

bajek- mini komiks. 

Aerobik przy muzyce 

dyskotekowej. 

Mini konkurs na 

boisku- rysunek 

kredką 

charakterystycznych 

elementów bohaterów 

książek. 

Wykonanie zakładek 

do książek. 

DZIEŃ MATKI, 

DZIEŃ OJCA 

Wyrabianie szacunku do 

rodziców. Gotowość 

niesienia pomocy oraz 

oczekiwanie od nich 

pomocy w potrzebie. 

Nauka wierszyków dla 

mamy i taty „Moja 

mama”, „Trud”, 

„Ojciec potrafi”, 

„Piosenka dla mamy”. 

 

Malowanie portretów 

„Moja mama”, „Mój 

tata”. 

Nauka piosenki „Tato 

już lato”. 

Zabawa na boisku 

„Gra w dwa ognie”. 

Laurka dla mamy i 

taty. 

 

 

 

 

 

 



PLAN PRACY – CZERWIEC 

 

HASŁO 
CELE 

WYCHOWAWCZE 
ŻYWE SŁOWO 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 
SPRAWNE RĘCE 

DZIECI CAŁEGO 

ŚWIATA 

Uwrażliwienie na 

problemy dzieci świata. 

Dostrzeganie radości 

płynącej z zabawy. 

Rozmowy na temat 

„Konwencji Praw 

Dziecka” i problemów 

dzieci świata. 

Oglądanie książki 

„Rasy ludzi”. 

 

Kolorowy konwód- 

dzieci świata (rysunek 

kredką). 

Utrwalenie piosenki 

„Słoneczko świeci”. 

„Karuzela czeka”, 

„Labado”, 

„Muzykanci”. 

„Drzewko marzeń”- 

praca plastyczna. 

MOJE HOBBY 

Rozwijanie 

indywidualnych 

zainteresowań dzieci. 

Wdrażanie do 

racjonalnego sposobu 

spędzania wolnego 

czasu. 

 

Rozmowy na temat 

kolekcjonerstwa i 

hobby. Oglądanie 

przyniesionych 

klaserów, znaczków, 

monet, karteczek. 

Moje hobby- farba 

plakatowa. 

„Słuchanie ulubionej 

piosenki „Przedstaw, 

co słuchasz”. 

Dyskoteka przy 

ulubionej muzyce. 

Ramki do zdjęć z 

masy solnej. 

LETNIE 

MARZENIA 

Zainteresowanie 

krajobrazem Polski, 

pogłębianie wiedzy o 

kraju. 

Rozmowa przy mapie 

na temat planów 

wakacyjnych. 

Komponowanie treści 

do widokówki, gdzie 

chciałbym być na 

wakacjach (ołówek, 

kredka). 

 

Nauka słów piosenki 

„Lato czeka”. 

Pociągi- zabawy 

rodzajowe, wyjazd na 

wakacje z podziałem 

na role. 

Origami- składane 

pudełko na odpadki z 

podróży. 

ŻEGNAJ 

SZKOŁO 

Wdrażanie do 

bezpiecznej zabawy w 

czasie wakacji. 

Pogadanka na temat 

przestróg 

wakacyjnych i 

przezornego 

zachowania. 

Układanie haseł 

dotyczących 

bezpieczeństwa w 

lesie, nad wodą, w 

podróży. 

 

Kontynuacja piosenki 

„Lato czeka”. 

Porządkowanie 

kącików z grami, 

klockami. 

Wymiany adresów. 

 

 



PLAN PRACY – WRZESIEŃ 

 

HASŁO 
CELE 

WYCHOWAWCZE 
ŻYWE SŁOWO 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 

SPRAWNE 

RĘCE 

WITAJ SZKOŁO 

Poznawanie dzieci, ich 

zainteresowań. Wdrażanie 

do przestrzegania 

obowiązków, norm i 

regulaminów. 

Zapoznanie dzieci z 

obiektem szkoły. 

„Jak spędziłam 

wakacje”- praca 

plastyczna, technika 

dowolna. 

Śpiewanie 

regulaminu świetlicy 

według 

samodzielnie 

ułożonej melodii. 

Poznanie dzieci, 

przydział szatni, 

zapoznanie z 

regulaminem. 

Przypomnienie praw 

i obowiązków 

ucznia. Poznanie 

zasad nowych gier. 

UCZEŃ 

WSPÓŁGOSPODARZEM 

SZKOŁY 

Bezpieczeństwo swoje i 

innych podczas zajęć i 

zabaw. Kształtowanie 

nawyków 

zachowawczych porządku 

i czystości. 

Życzliwe 

traktowanie się. 

Dbanie o porządek. 

Wspomnienia z 

wakacji. 

„Moja świetlica”- 

technika dowolna. 

Koncert życzeń- 

dedykowanie 

piosenki poznanej 

na wakacjach. 

Zabawy ruchowe 

„Strażak”- zasady 

gry. 

Układanki 

przestrzenne z 

klocków, domina i 

puzzli. 

BEZPIECZNĄ DROGĄ 

DO SZKOŁY 

Dbanie o bezpieczeństwo 

swoje i innych. Kultura na 

drodze. 

Zapoznanie z 

niektórymi znakami 

drogowymi. 

Rysowanie i 

kolorowanie znaków 

drogowych. 

Słuchanie piosenki 

„Drogowe znaki”- 

rozpoznawanie 

znaków. 

Spacer po osiedlu- 

rozpoznawanie 

znaków drogowych. 

Wycinanie z papieru 

kolorowego 3 

wybranych znaków 

drogowych, 

umieszczenie na 

zapałce i 

przymocowanie 

plasteliną w kapslu. 

WARSZAWA STOLICĄ 

POLSKI 

Umiłowanie ojczyzny, 

szacunek do symboli 

narodowych. 

Czytanie legendy o 

syrenie 

warszawskiej. 

Oglądanie 

widokówek ze 

zdjęciami 

Warszawy. 

 

Rysowanie 

kredkami zabytków 

stolicy. 

Zabawa muzyczno- 

ruchowa „Jedzie 

pociąg z daleka”. 

Zabawa muzyczno- 

ruchowa „Jedzie 

pociąg z daleka”. 

Lepienie z plasteliny 

szablonu syrenki. 

 



PLAN PRACY – PAŹDZIERNIK 

 

HASŁO 
CELE 

WYCHOWAWCZE 
ŻYWE SŁOWO 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 
SPRAWNE RĘCE 

W LESIE, 

SADZIE I 

OGRODZIE 

Kształtowanie 

wrażliwości na piękno 

przyrody. Rola witamin 

w naszym życiu. 

 

Zmiany zachodzące w 

przyrodzie. Wiersze o 

tematyce jesiennej. 

Wycinanka, 

wydzieranka- „Kosz 

owoców i warzyw”. 

Nauka słów piosenki 

„Idzie drogą Pani 

Jesień”. 

Scenki rodzajowe „Na 

straganie”. 

Lepienie z plasteliny 

owoców i warzyw. 

OSZCZĘDNOŚĆ 

TO BOGACTWO 

Wyrabianie nawyku 

oszczędzania. 

Wdrażanie do 

poszanowania 

przedmiotów swoich i 

obcych. 

 

Pogadanka „Dlaczego 

musimy oszczędzać”. 

Przysłowia ludowe. 

Sklejanie 

zniszczonych pudełek 

do gier i klocków. 

Nauka piosenki 

„Jabłka”. 

Wycieczka do banku 

PKO. 

Malowanie plakatów 

oszczędnościowych 

farbami plakatowymi. 

MÓJ 

NAUCZYCIEL I 

WYCHOWAWCA 

Okazywanie szacunku 

dla pracowników 

szkoły. 

Opowiadanie „Dzień 

Nauczyciela”. Nauka 

wiersza „Moja Pani”. 

Laurka wg własnego 

pomysłu, redagowanie 

życzeń. 

Piosenka „Imieniny 

Szkoły”. 

Zabawy przy muzyce 

z wykorzystaniem 

instrumentów 

perkusyjnych. 

 

„Biegający jeżyk”- 

karton, papier 

kolorowy. 

JESTEM 

TURYSTĄ 

Uwrażliwienie na 

piękno krajobrazu, 

zabytki. Poznanie swojej 

okolicy. 

Oglądanie albumu 

„Wrocław z lotu 

ptaka”- rozmowa o 

zabytkach Wrocławia. 

Oglądanie widokówek 

przyniesionych przez 

dzieci. Przedłużenie 

kredką widokówek na 

papierze. 

 

Nauka piosenki „Szara 

piosenka”- gra na 

flecie. 

Zabawy ruchowe- 

naśladowanie kotów. 

Lepienie z plasteliny 

zwierząt z 

Wrocławskiego Zoo. 

 

 

 

 



PLAN PRACY – LISTOPAD 

 

HASŁO 
CELE 

WYCHOWAWCZE 
ŻYWE SŁOWO 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 
SPRAWNE RĘCE 

PAMIĘĆ O 

BLISKICH 

ZMARŁYCH 

Umiejętność wyrażania 

nastrojów i uczuć. 

Podtrzymywanie więzi 

międzypokoleniowych. 

 

Tradycje związane z 

obchodami święta 

zmarłych „Polskie 

cmentarze”. 

Malowanie 

chryzantem techniką 

mokre w mokrym. 

Słuchanie muzyki 

poważnej z płytoteki 

szkolnej. 

Psie wyścigi- zawody 

dwójkami. 

Wycinanka „Płonący 

znicz”. 

MOJA OJCZYZNA- 

BARWY I GODŁO 

Wzbogacenie wiedzy 

historycznej. Szacunek 

do symboli narodowych. 

Rozmowy o 

patriotyzmie w 

oparciu o wiersz 

Bełzy „Kto ty jesteś”, 

„Hymn Państwowy”. 

Rysowanie mapy 

Polski. 

„Hymn Państwowy”- 

Mazurek 

Dąbrowskiego. 

Wysłuchanie utworu z 

płyty- charakter 

utworu. 

 

Skoki przez hula hop, 

ćwiczenia na 

dywanie. 

Sztuka składania 

papieru- orgiami 

„Żuraw”.  

DARY JESIENI 

Znaczenie warzyw i 

owoców w codziennym 

odżywianiu się. Pomoc 

rodzicom w 

przygotowaniu zapasów 

na zimę. 

 

Zmiany zachodzące w 

przyrodzie, „Razem 

ze słonkiem” M. 

Kownackiej. 

Lepienie z masy 

solnej warzyw i 

owoców, malowanie 

farbkami. 

Nauka słów piosenki 

„Oto jeż”. 

Zajęcia ruchowe 

obrazujące obroty 

Ziemi wokół Słońca.  

Odbijanki 

symetryczne warzyw, 

owoców- farby 

plakatowe. 

TRADYCJE 

ANDRZEJKOWE I 

KATARZYNKOWE 

Poznanie tradycji. 

Wyrabianie 

umiejętności zgodnej 

zabawy. 

Tradycje wg ks. W. 

Śliwińskiego 

„Andrzejki”. 

Omówienie planu 

Zabawy 

Katarzynkowej. 

 

Malowanie 

rekwizytów 

andrzejkowych. 

Kontynuowanie 

piosenki „Oto jeż”. 

Zabawa 

Katarzynkowa: tańce, 

gry, konkursy. 

Zabawy dydaktyczne 

z mówiącym piórem. 

 

 

 



PLAN PRACY – GRUDZIEŃ 

 

HASŁO 
CELE 

WYCHOWAWCZE 
ŻYWE SŁOWO 

ZAJĘCIA 

PLASTYCZNE 

ZAJĘCIA 

MUZYCZNE 

ZAJĘCIA 

RUCHOWE 
SPRAWNE RĘCE 

MIKOŁAJKI 

Poznanie tradycji 

mikołajkowych. 

Sprawianie radości 

innym. 

 

Wiersz „Mikołajkowy 

worek”- tradycje 

mikołajkowe w 

innych krajach. 

Wyklejanie małymi 

kawałkami papieru 

szablonu Mikołaja. 

Nauka słów piosenki 

„Słoneczko złote”. 

Zabawa „Bezludna 

wyspa” z fantami. 

Origami- gwiazdki, 

kwiaty, prezenty dla 

najbliższych. 

OZDOBY 

CHOINKOWE 

Zapoznanie dzieci ze 

zwyczajami ludowymi 

związanymi ze 

Świętami. 

 

Zwyczaje i obyczaje 

świąteczne. „Kto 

wymyślił choinkę” 

Gałczyńskiego. 

Gwiazdki z pasków 

papieru, koszyczki. 

Nauka piosenki 

„Choinka”. 

Ubieranie choinki 

ozdobami 

wykonanymi przez 

dzieci. 

Łańcuchy z 

kolorowego papieru. 

TRADYCJE 

ZWIĄZANE ZE 

ŚWIĘTAMI 

BOŻEGO 

NARODZENIA 

Wyrabianie szacunku do 

tradycji Świąt Bożego 

Narodzenia. 

Wprowadzenie 

radosnego nastroju. 

„Potrawy wigilijne”- 

rozmowy. Czym jest 

kutia, jemioła? 

Malowanie akwarelą- 

„Moja choinka”, „Stół 

wigilijny w moim 

domu”. 

Nauka kolęd „Lulajże 

Jezuniu”, „Wśród 

nocnej ciszy”, „Gdy 

się Chrystus rodzi”. 

Gra na flecie i 

instrumentach 

perkusyjnych. 

 

Zabawy na śniegu i 

lodzie. Lepienie 

bałwana. 

Projektowanie kartki 

świątecznej z kartonu 

i kolorowego papieru. 

Redagowanie życzeń 

świątecznych. 

 

 


