
 

     Plan pracy na grudzień 2019 w grupie 3-latków 

                                     Plan pracy został oparty na obowiązującej Podstawie programowej wychowania  

                                     przedszkolnego i na Programie wychowania przedszkolnego Trampolina. 
                                   

                                            Wszystkie treści i formy działań są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci objętych  

                                            pomocą psychologiczno-pedagogiczną . 

( kształtowanie umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, rozwój mowy i myślenia, 

kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, sprawności fizycznej, manualnej, dbałość o bezpieczeństwo, wychowanie przez sztukę, edukacja 

matematyczna i przyrodnicza, wychowanie moralne, rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, przygotowanie do 

nauki czytania i pisania, aktywność muzyczno-ruchowa )                                                                   

 

Tematy,  obszary rozwoju 

dziecka 

 

                                    Formy realizacji 

 

Ocena 

 

Adaptacja dzieci 

w grupie przedszkolnej 

 

kształtowanie umiejętności 

społecznych 

kształtowanie czynności 

samoobsługowych 

wspomaganie rozwoju mowy 

 i umiejętności komunikacyjnych 

 

 

Przygotowanie do zimy 

rozwijanie mowy i myślenia, 

wypowiadanie się na określony 

temat, obserwacje, odkrywanie 

przyrody, poszerzenie wiedzy o 

przyrodzie, doskonalenie 

sprawności manualnych 

 

 

Poznawanie zwyczajów Bożego 

Narodzenia 

kształtowanie przywiązania do 

rodziny, rozwijanie mowy  i 

myślenia, rozwijanie wrażliwości 

estetycznej 

 

 powitanie w kręgu, swobodne wypowiedzi dzieci, ustalanie 

planu dnia i kolejność wydarzeń, składanie życzeń 

 wdrażanie do działań samoobsługowych, ubieranie się 

 i rozbieranie, poznawanie kolejności zakładania ubrań 

korzystanie z toalety, jedzenie, wycieranie nosa 

 nabywanie umiejętności wyrażania słownie własnych 

potrzeb 

 poznawanie sali, ustawienia zabawek, zasad poruszania się 

w sali, szatni 

 wprowadzenie zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu 

 i ogrodzie 

 okazjonalne uczenie się zwrotów grzecznościowych 

 

 

 obserwowanie przyrody w ogrodzie, zauważanie zmian - 

drzewa bez liści, zjawiska atmosferyczne-padający deszcz,  

chmury na niebie, chłód, mgła, śnieg 

 określanie pogody 

 poznawanie zwyczajów zwierząt: wiewiórka, niedźwiedź: 

nazw, wygląd, sposób poruszania  

i odżywiania, przygotowanie do zimy 

 działania plastyczne, malowanie, wycinanie, naklejanie 

 zabawy sensoryczne z materiałem niestrukturalnym 

 

 

 słuchanie i śpiewanie piosenek świątecznych i kolęd 

 Teatrzyk minutka: Legenda o choince; O tym, jak 

niedźwiedź do Betlejem spieszył; Opowieść Wigilijna. 

 wykonywanie ozdób świątecznych 

 dekorowanie sali, ubieranie choinki 

 pieczenie pierników 

 Teatr Małe Mi „Szydełkowa szopka babci Klary” 

 świąteczne prace plastyczne 

 

 



 

 

Kształtowanie pojęć 

matematycznych 

kształtowanie określeń dotyczących 

wielkości przedmiotów, położenia 

w przestrzeni 

rytmy, dostrzeganie tego, co się 

powtarza 

 

 

Aktywność ruchowa 

doskonalenie sprawności ruchowej 

korygowanie wad postawy 

rozwijanie koordynacji ruchowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność muzyczna 

kształtowanie wrażliwości 

muzycznej 

rozbudzanie zainteresowań grą na 

instrumentach 

słuchanie i śpiewanie piosenek 

 

 

 

 

 ubieranie choinki, używanie pojęć: wysoko-nisko, 

używanie liczebnika 1 

 poznawanie pojęć: długi-krótki, robienie łańcuchów na 

choinkę, porównywanie 

 rytmy, dostrzeganie rytmu w krótkich opowiadaniach 

 z powtarzającym się motywem 

 

 swobodne zabawy w sali i w ogrodzie 

 zabawy i ćwiczenia orientacyjno-porządkowe:  reagowanie 

na sygnały, ustawienia w rozsypce, kole, rzędzie i w parach 

 zabawy i ćwiczenia z elementami równowagi: chodzenie po 

torze prostym i krętym, przekraczanie niskich przeszkód, 

przechodzenie po podwyższonej powierzchni oraz 

powierzchni pochyłej 

 zabawy i ćwiczenia na czworakach: chód na czworakach, 

naśladowanie chodu zwierząt, przechodzenie pod 

przeszkodami, przekraczanie płaskich przeszkód 

 zabawy i ćwiczenia bieżne: swobodne biegi w grupie, biegi 

na wprost i po kole, hamowanie biegu i zatrzymywanie się 

na sygnał 

 zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania i 

toczenia piłki: swobodne podrzuty i rzuty w kierunkach 

dowolnych, rzuty w przód oburącz i jednorącz, toczenie 

piłek w chodzie i w parach 

 zabawy i ćwiczenia z elementami wspinania się: 

wchodzenia na schodki, płotki i drabinki, poprawne 

chwytanie szczebla 

 zabawy i ćwiczenia z elementami skoku i podskoku: 

swobodne formy podskoków dowolnych, skoki obunóż w 

przód, z twardego podłoża na miękkie, zeskoki na miękkie 

podłoże z ławeczki 

 gry i zabawy ruchowe, zabawy naśladowcze 

 

 

 zabawy muzyczno-ruchowe przy muzyce 

 prosty taniec do piosenki „Płyną chmurki” 

 wprowadzenie kontrastów dynamicznych: szybko-wolno 

 klaskanie miarowe razem z panią 

 rozpoznawanie skrajnych rejestrów, dźwięki 

niskie(niedźwiadki chodzą na czworakach), dźwięki 

wysokie (fruwają ptaszki) 

 marsz w rytmie ćwierćnut, bieg w rytmie ósemek 

 reagowanie na dźwięk różnych instrumentów, ustawianie 

się w kole, w pociąg 

 śpiewanie piosenek:  Zła pogoda, Jeżyk, Przyszła choinka,  

Nie miały aniołki 

 

 

 



 

Język angielski: 

 Powitanie na melodię: “Wszyscy są. Witam was”  

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA:  

 

We are here. Welcome all.  

This is time. Here we go.  

There is you. There is me.  

One two three. 

 

 Zabawa ruchowa „We’re going on a Santa hunt” (over, under, through): 

https://www.youtube.com/watch?v=84ULNR3Dw0M  

 

 Piosenki z pokazywaniem: https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok, 

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k, https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4 

 

 Prezentowe bingo: https://2.bp.blogspot.com/-

QmuxPlTcSLo/WCyEHmnwFrI/AAAAAAAAPWY/HrqhhHbOEnIzqdQCPHbR67raLCCsNaElwCLcB/s1600/toys_BI

NGO.jpg 

 Liczenie: 10 little Elves - https://www.youtube.com/watch?v=KzPNNAogq3w 

 

 Świąteczne piosenki tradycyjne: We wish a Merry Christmas 

https://www.youtube.com/watch?v=LrgYMoDtV0s, https://www.youtube.com/watch?v=Gfwjw-HnSq4,  

https://www.youtube.com/watch?v=Z0EDJqFSrwc 
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