
Plan pracy na grudzień 2019r. w grupie Kotów (4, 5-latki) 

 

Zwrócenie uwagi na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci  

w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo w szczególności poprzez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy. 

Temat Cele i proponowane formy działalności 

Grudniowe tradycje: 
 
-nabywanie doświadczeń w 
rozwoju społecznym 
 
-rozwijanie wiedzy nt. tradycji 
świątecznych  
 
-budzenie wrażliwości 
estetycznej poprzez 
poznawanie różnych ekspresji 
muzycznej i plastycznej 
 
-rozwijanie aktywności 
sprzyjających nabywaniu 
doświadczeń w rozwoju 
fizycznym i emocjonalnym 

Stworzenie podniosłej i radosnej atmosfery oczekiwania na 
spotkanie z Mikołajem i rodziną 
-wprowadzenie kalendarza adwentowego z zadaniami na każdy 
dzień (utrwalanie dni tygodnia i miesięcy) 
-Mikołajki –skąd wziął się zwyczaj podarunków 
-wykonanie prezentu imieninowego dla Mikołaja 
-zapoznanie z historią Świętego Mikołaja 
-zabawy ruchowe z piosenkami ,,Święty Mikołaj”, ,,A ta nasza 
choineczka”, ,,Aniołki”, ,,To Mikołaj, to Mikołaj”… 
-słuchanie i nauka kolęd 
-rozmowy z dziećmi nt. przygotowań świątecznych (porządki, 
zakupy, życzenia świąteczne…) 
-rozmowa kierowana ,,Co to jest rodzina?” 
-udział w dekorowaniu choinki i sali samodzielnie 
przygotowanymi ozdobami świątecznymi (wycinanie i łączenie, 
naklejanie, malowanie, zabawki płaskie i przestrzenne…) 
-opowiadanie ,,Legenda o choince” Joanny Dymkowskiej 
-wiersz ,,W Mikołajkach” – Dorota Gellner 
-bajka muzyczna ,,Prawdziwa opowieść o Mikołaju” 
-oglądanie książeczek, ilustracji – wypowiadanie się nt. obrazków 
-pieczenie i ozdabianie pierniczków 
-uroczyste spotkanie z Mikołajem 
-przygotowania do  Jasełek 
-wykonanie i wysłanie kartki świątecznej (wyjście na pocztę) 

Witamy Zimę 
-kształtowanie umiejętności 
społecznych 
 
-rozwijanie umiejętności 

Poznanie charakterystycznych cech zimy: 
-utrwalanie wiedzy nt. rytmicznej organizacji czasu (pory roku, 
miesiące) 
-spacer zimowy wokół przedszkola  
-rozmowa kierowana o potrzebie przebywania na świeżym 



językowych 
 
-budowanie wiedzy o świecie 
przyrodniczym 

powietrzu 
-nazywanie prostych zjawisk atmosferycznych 
-zabawa ruchowa z piosenką ,,Tak się zachmurzyło” 
-zimowe inspiracje muzyczno-ruchowe 
-wykorzystanie utworów literackich do realizowanych tematów  
-zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego 

JA TY MY 
 
-rozwijanie umiejętności 
społecznych 
 

Rozpoznawanie i nazywanie własnego i cudzego zachowania cd: 
-opowiadanie ,,Rybka” – Małgorzata Musierowicz 
-rozmowa kierowana ,,Co rodzice robią, gdy dzieci są 
niegrzeczne” 
-praca plastyczna ,,Rybka” wg Doroty Dziamskiej 
-bajka ,,Zepsute zabawki” wg Misia i Margolci 
-wiersz ,,Kto misiowi urwał ucho” – Czesław Janczarski 
-opowiadanie ,,Zaraz ci pomogę” – w ,,Nowi przyjaciele Misia 
Uszatka” – Czesław Janczarski 
-wiersz ,,Grzeczne dziecko po zabawie”  
 -rozmowa kierowana ,,Co robisz, aby przeprosić kolegę” 

Zabawy z matematyką 
 
-wspomaganie rozwoju 
intelektualnego dzieci wraz z 
edukacją matematyczną 

1.Rytmiczna organizacja czasu: 
-nazywanie aktualnej pory roku (jesień – zima), nazywanie 
aktualnej nazwy miesiąca (grudzień)  
-używanie określeń: dzień-noc 
2.Układanie kompozycji z figur geometrycznych, używanie nazw: 
koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt 
3.Określanie wielkości wzrastającej i malejącej 
4.Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeganych regularności z 
jednej reprezentacji na inną (np. dźwięki-klocki) 
5.Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim 
zakresie, ale odpowiednio do możliwości umysłowych dzieci 
6.Przewidywanie skutków w sytuacjach życiowych 
(konsekwencje) 
7.Układanie historyjek obrazkowych, słowne przedstawienie ich 
treści 
8.Kształtowanie umiejętności mierzenia długości (krokami, stopa 
za stopą, długości łańcuszków) 

Świat pisma 
 
-kształtowanie gotowości do 
nauki czytania i pisania 

1.Zabawy z wizytówkami 
2.Nazywanie świata 
3.Zabawy słuchowe 
4.Gra w sylaby – wyklaskiwanie własnych imion 
5. Zabawy z literami: R, L, U 

Świat wokół nas 
-budzenie zainteresowania 
życiem ludzi w innych krajach 
-przygotowanie do 
posługiwania się językiem 
angielskim 

Wspieranie ciekawości, budzenie pozytywnej motywacji do nauki 
języków obcych poprzez: 
-zabawy prowadzone w języku angielskim: przywitanie, 
rymowanki, zabawy ruchowe z piosenką,  
-proste zwroty i czynności dnia codziennego wspierane mimiką, 
rekwizytami 

Wiem co jem 
-zdobywanie doświadczeń 
kulinarnych 

-wielozmysłowe poznawanie produktów 
-nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami 
-korzystanie z przepisów 
-pieczenie i ozdabianie pierniczków 

 



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_BINGO.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 

https://www.youtube.com/watch?v=84ULNR3Dw0M
https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok
https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k
https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4
https://2.bp.blogspot.com/-QmuxPlTcSLo/WCyEHmnwFrI/AAAAAAAAPWY/HrqhhHbOEnIzqdQCPHbR67raLCCsNaElwCLcB/s1600/toys_BINGO.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-QmuxPlTcSLo/WCyEHmnwFrI/AAAAAAAAPWY/HrqhhHbOEnIzqdQCPHbR67raLCCsNaElwCLcB/s1600/toys_BINGO.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-QmuxPlTcSLo/WCyEHmnwFrI/AAAAAAAAPWY/HrqhhHbOEnIzqdQCPHbR67raLCCsNaElwCLcB/s1600/toys_BINGO.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=KzPNNAogq3w
https://www.youtube.com/watch?v=LrgYMoDtV0s
https://www.youtube.com/watch?v=Gfwjw-HnSq4
https://www.youtube.com/watch?v=Z0EDJqFSrwc

