
Załącznik nr 9 

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNCH  

Temat kompleksowy: Święta tuż tuż 

POWITANIE :  

                             - tożsamość „Dobrze, że jesteś” 

                            - schemat ciała  , pokazywanie  części ciała do piosenki  pt. „ Rączki do machania”  

                            - kalendarz - zaznaczenie w kalendarzu dnia, miesiąca i pory roku 

                            - mapa pogody -określenie pogody i zaznaczenie na tablicy 

                            - Piosenka pt. „Choinka piękna jak las” 

Dzień 

Tygodnia

/ 
Data  

 

Temat zajęć 
( Obszar poznawczy ) 

 

Obszar Fizyczny 
 

Obszar Emocjonalny 
 

Obszar Społeczny 

 

Pon. 
14.12. 

 

Jak pachną Święta 

 

Zabawa rytmiczno – ruchowa 

pt. „ Wirujące płatki śniegu” 

 

Słuchanie muzyki poważnej wraz z 

aromaterapią 

 

Zabawy dydaktyczne tabela nr 2 

Wt. 
15.12. 

 

Świąteczne kartki 

 

Zabawa naśladowcza pt. 

„Biegną renifery” 

Czytanie wiersza pt. „Na złotym 

dywanie” D. Gellner 

Zabawy dydaktyczne tabela nr 2 

Śr. 
16.12 

Piernikowe warsztaty Zabawa ruchowa pt. „ 

Pierniczki” 

Masażyki dziecięce „Pieczemy 

pierniczki” 

Zabawy dydaktyczne tabela nr 2 

Czw. 
17.12. 

Prezent dla Mikołaja ”Idzie Mikołaj”- zabawa 

ruchowa z pokazywaniem 

Słuchanie bajki pt. „O Świętym 

Mikołaju” 

Zabawy dydaktyczne tabela nr 2 



Pt. 
18.12.  

Przy wigilijnym stole Zabawa ruchowa pt. „ Idą 

goście” 

Słuchanie wiersza pt.„Wigilijny 

wieczór” E. Waśniowska 

Zabawy dydaktyczne tabela nr 2 

  

            Tabela nr 1 

 OBSZAR POZNAWCZY                                          

Dzień 

tygodnia/ 

Data 

Grupa Motylki Grupa Ważki Grupa Kaczuszki Grupa Pszczółki Grupa Rybki 

Poniedziałek 

14.12. 

Jak pachną 

Święta 

Z czym kojarzą nam się 

Święta Bożego Narodzenia- 

rozmowa na podstawie 

ilustracji -wzbogacanie 

słownika biernego. 

Oglądanie, dotykanie, 

smakowanie     przypraw 

wykorzystywanych do 

przygotowywania potraw 

na stół wigilijny 

Demonstracja 

symboli Świąt 

Bożego 

Narodzenia 

Oglądanie, 

dotykanie, 

smakowanie     

przypraw 

wykorzystywanych 

do 

przygotowywania 

potraw na stół 

wigilijny 

Z czym kojarzą nam się 

Święta Bożego Narodzenia- 

rozmowa na podstawie 

ilustracji -wzbogacanie 

słownika biernego. 

Oglądanie, dotykanie, 

smakowanie     przypraw 

wykorzystywanych do 

przygotowywania potraw na 

stół wigilijny 

Demonstracja symboli 

Świąt Bożego 

Narodzenia. 

Oglądanie, dotykanie, 

smakowanie     

przypraw 

wykorzystywanych do 

przygotowywania 

potraw na stół 

wigilijny 

Z czym kojarzą nam się 

Święta Bożego Narodzenia- 

rozmowa na podstawie 

ilustracji -wzbogacanie 

słownika biernego. 

Oglądanie, dotykanie, 

smakowanie     przypraw 

wykorzystywanych do 

przygotowywania potraw na 

stół wigilijny 

Wtorek 

15.12. 

Świąteczne 

kartki 

 

Dlaczego wysyłamy kartki 

z życzeniami z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia. 

Oglądanie kartek 

świątecznych oraz czytanie 

zapisanych na nich życzeń.  

Karta pracy- Labirynt 

Oglądanie kartek 

świątecznych oraz 

czytanie 

zapisanych na nich 

życzeń 

Dlaczego wysyłamy kartki z 

życzeniami z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia. 

Oglądanie kartek 

świątecznych oraz czytanie 

zapisanych na nich życzeń 

Karta pracy- Labirynt 

Oglądanie kartek 

świątecznych oraz 

czytanie zapisanych 

na nich życzeń 

Dlaczego wysyłamy kartki z 

życzeniami z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia. 

Oglądanie kartek 

świątecznych oraz czytanie 

zapisanych na nich życzeń 

Karta pracy- Labirynt 



Mikołaja Mikołaja Mikołaja 

Środa 

16.12. 

Piernikowe 

warsztaty 

Słuchanie wiersza Antonety 

Anny Bednarek 

„Świąteczne pierniki”.  

Rozmowa na temat 

wiersza. 

Odmierzanie proporcji 

składników potrzebnych do 

zrobienia pierników 

świątecznych 

Karta pracy- Połącz w pary 

pierniki 

Słuchanie wiersza 

Antonety Anny 

Bednarek 

„Świąteczne 

pierniki”.  

Odmierzanie 

proporcji 

składników 

potrzebnych do 

zrobienia 

pierników 

świątecznych 

Karta pracy- 

Przyklej 

pierniczkowi 

guziczki 

Słuchanie wiersza Antonety 

Anny Bednarek „Świąteczne 

pierniki”. Rozmowa na 

temat wiersza. 

Odmierzanie proporcji 

składników potrzebnych do 

zrobienia pierników 

świątecznych 

Karta pracy- Połącz w pary 

pierniki 

Słuchanie wiersza 

Antonety Anny 

Bednarek 

„Świąteczne 

pierniki”.  

Odmierzanie 

proporcji składników 

potrzebnych do 

zrobienia pierników 

świątecznych 

Karta pracy- Przyklej 

pierniczkowi guziczki 

Słuchanie wiersza Antonety 

Anny Bednarek „Świąteczne 

pierniki”. Rozmowa na temat 

wiersza. 

Odmierzanie proporcji 

składników potrzebnych do 

zrobienia pierników 

świątecznych 

Karta pracy- Połącz w pary 

pierniki 

Czwartek 

17.12. 

Prezent dla 

Mikołaja 

 

Zabawa spostrzegawcza pt. 

„ Dla kogo prezent” - 

rozpoznawanie rzeczy 

dotykiem 

„Prezent”- klasyfikacja 

przedmiotów według jednej 

wybranej cechy ( koloru, 

kształtu, wielkości) 

Karta pracy – Worek 

Mikołaja. 

Zabawa 

spostrzegawcza pt. 

„ Dla kogo 

prezent” - 

rozpoznawanie 

rzeczy dotykiem 

Karta pracy – 

Worek Mikołaja, 

Przeliczanie 

prezentów w 

worku 

Zabawa spostrzegawcza pt. „ 

Dla kogo prezent” - 

rozpoznawanie rzeczy 

dotykiem 

„Prezent”- klasyfikacja 

przedmiotów według jednej 

wybranej cechy ( koloru, 

kształtu, wielkości) 

Karta pracy – Worek 

Mikołaja, Przeliczanie 

prezentów w worku 

Zabawa 

spostrzegawcza pt. „ 

Dla kogo prezent” - 

rozpoznawanie rzeczy 

dotykiem 

Karta pracy – Worek 

Mikołaja. 

Zabawa spostrzegawcza pt. „ 

Dla kogo prezent” - 

rozpoznawanie rzeczy 

dotykiem 

„Prezent”- klasyfikacja 

przedmiotów według jednej 

wybranej cechy ( koloru, 

kształtu, wielkości) 

Karta pracy – Worek 

Mikołaja, Przeliczanie 

prezentów w worku 



Piątek 

Przy 

wigilijnym 

stole 

Pokaz ilustracji 

przedstawiających 

wigilijny stół.  

Co powinno się znaleźć 

na stole podczas 

wigilijnej kolacji – 

szukanie wśród 

obrazków 

udekorowanych stołów 

wigilijnych. 

Karta pracy- stół 

wigilijny 

Pokaz ilustracji 

przedstawiających 

wigilijny stół.  

Co powinno się 

znaleźć na stole 

podczas wigilijnej 

kolacji – szukanie 

wśród obrazków 

udekorowanych 

stołów wigilijnych. 

Pokaz ilustracji 

przedstawiających 

wigilijny stół.  

Co powinno się znaleźć na 

stole podczas wigilijnej 

kolacji – szukanie wśród 

obrazków udekorowanych 

stołów wigilijnych. 

Karta pracy-stół wigilijny. 

Pokaz ilustracji 

przedstawiających 

wigilijny stół.  

Karta pracy-stół 

wigilijny. 

Pokaz ilustracji 

przedstawiających wigilijny 

stół.  

Co powinno się znaleźć na 

stole podczas wigilijnej 

kolacji – szukanie wśród 

obrazków elementów , 

które powinny się znaleźć 

na stole wigilijnym. 

Karta pracy-stół wigilijny. 

 

 

OBSZAR SPOŁECZNY ( ZABAWY DYDAKTYCZNE ) 

Dzień 

tygodnia/ 

Data 

Grupa Motylki Grupa Ważki Grupa Kaczuszki Grupa Pszczółki Grupa Rybki 

Poniedziałek 

Jak pachną 

Święta 

Praca sensoryczno- 

plastyczna -

Pomarańcza nabijana 

goździkami 

Praca sensoryczno- 

plastyczna -Pomarańcza 

nabijana goździkami 

Praca sensoryczno- 

plastyczna -Pomarańcza 

nabijana goździkami 

Praca sensoryczno- 

plastyczna -Pomarańcza 

nabijana goździkami 

Praca sensoryczno- 

plastyczna -Pomarańcza 

nabijana goździkami 

Wtorek 

Świąteczne 

kartki 

Wykonanie kartki 

świątecznej dla 

bliskich – technika 

dowolna 

Wykonanie kartki 

świątecznej dla bliskich 

– technika dowolna 

Wykonanie kartki 

świątecznej dla bliskich 

– technika dowolna 

Wykonanie kartki 

świątecznej dla bliskich – 

technika dowolna 

Wykonanie kartki 

świątecznej dla bliskich – 

technika dowolna 



 

Środa 

Piernikowe 

warsztaty 

Warsztaty kulinarne- 

robimy świąteczne 

pierniczki 

Warsztaty kulinarne- 

robimy świąteczne 

pierniczki 

Warsztaty kulinarne- 

robimy świąteczne 

pierniczki 

Warsztaty kulinarne- 

robimy świąteczne 

pierniczki 

Warsztaty kulinarne- 

robimy świąteczne 

pierniczki 

Czwartek 

Prezent dla 

Mikołaja 

 

Ozdabianie pierników 

wg własnego pomysłu   

 Przeliczanie pierników 

w zakresie 5 

Ozdabianie pierników 

wg własnego pomysłu  

Ozdabianie pierników 

wg własnego pomysłu   

 Przeliczanie pierników 

w zakresie 5 

Ozdabianie pierników wg 

własnego pomysłu  

Ozdabianie pierników wg 

własnego pomysłu   

 Przeliczanie pierników w 

zakresie 5 

Piątek 

Przy 

wigilijnym 

stole 

Wspólne nakrywanie 

do stołu.  

Liczenie w zakresie 5 

serwetek na stole. 

 

Wspólne nakrywanie do 

stołu.  

 

Wspólne nakrywanie do 

stołu.  

Liczenie w zakresie 5 

serwetek na stole. 

Wspólne nakrywanie do 

stołu.  

 

Wspólne nakrywanie do 

stołu.  

Liczenie w zakresie 5 

serwetek na stole. 

Przedszkolna wieczerza wigilijna – składanie życzeń, wspólny posiłek ( barszcz z uszkami, krokiety z kapustą i pieczarkami, domowe ciasto)  

Słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek. 

 


