
07.12.2020 - poniedziałek 

1. „Jedzie Mikołaj z prezentami” – zestaw ćwiczeń porannych. 

Zabawa orientacyjno- porządkowa „Mikołaj jedzie samochodem" 

Dziecko trzyma ręce na wysokości klatki piersiowej (tak jakby trzymało kierownicę) biega  

w tempie podanym na instrumencie.  

Na sygnał- mocne uderzenie w bębenek- zatrzymuje się i zmienia kierunek biegu. 

Zabawa naśladowcza „Mikołaj pakuje prezenty" 

Dziecko naśladuje ruchy podnoszenia, przenoszenia, wkładania, zawiązywania worków. 

Zabawa bieżna „Mikołaj z workiem prezentów" 

Dziecko naśladuje zarzucanie na plecy ciężkiego worka z prezentami  

i biegnie z nim. Na hasło- HOP- Mikołaj wskakuje do domu przez komin- podskok i przysiad. 

Zabawa z elementem czworakowania „Zwierzęta czekają na Mikołaja" 

Dziecko chodzi na czworakach, zatrzymuje się, rozgląda dookoła i idzie dalej. Wspina się na 

drzewa, żeby lepiej zobaczyć czy Mikołaj już idzie- przysiad i wspięcie na palce. 

Zabawa z podskokiem „Cieszymy się z prezentów" 

Dziecko podskakuje do góry, cieszą się i śmieją wesoło. 

Marsz z piosenką o Mikołaju 

2. „Poprowadź Mikołaja” – kreślenie prostych szlaczków po śladzie -  doskonalenie 

spostrzegawczości wzrokowej 

https://msalishacarlson.com/wp-content/uploads/2013/11/Christmas-cutting-practice-straight-

lines.pdf 

https://msalishacarlson.com/wp-content/uploads/2013/11/Christmas-cutting-practice-wavy-

lines.pdf 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/grudzien/boze-narodzenie/karty-

pracy1b/szlaczki/ 

http://2.bp.blogspot.com/-

WXHbuI1JMG8/UqGqtQZh0RI/AAAAAAAAHnE/6rSRcx113Tw/s1600/Grafomotricidad+n

avidad+(5)+-+copia.jpg 

https://pianetabambini.it/wp-content/uploads/2016/11/Pregrafismo-Linee-Natale-04.png 

3. „Za co kochamy Mikołaja?” – poszukiwanie odpowiedzi metodą burzy mózgów.  

„Znajdź swój obrazek, znajdź swoją parę” – zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem 

świątecznych emblematów. Dziecko tańczy do mikołajkowej  piosenki.  Piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=ECgqWrk6MVI   Na przerwę w piosence, dziecko  

Dobiera do pary emblemat do wcześniej wybranego, gdy usłyszy muzykę tańczy dalej. Na 

Zabawę powtarzamy. Emblematy   https://7gy.ru/images/doshkolenku/ten/ten7.jpg 

Okazjonalnie wysłuchanie wiersza Haliny Szal „Szósty grudnia” – ułożenie historyjki 

obrazkowej do utworu zgodnie z kolejnością zdarzeń. Rozwijanie myślenia przyczynowo – 

skutkowego      https://przedszkolankowo.pl/2016/12/05/szosty-grudnia-historyjka-

obrazkowa/  

4. „Mikołaj” – wykonanie przez dziecko twarzy Mikołaja z papierowych talerzyków  

i wycinanych niektórych prostych elementów. Okazjonalnie opisywanie przez dziecko  

wyglądu Mikołaja – zachęcanie do wypowiedzi dzieci nieśmiałe. 

https://pl.pinterest.com/pin/838021443133137885/ 

https://dobrykoncept.pl/balwanek-i-mikolaj-szablony-do-pobrania/ 

https://msalishacarlson.com/wp-content/uploads/2013/11/Christmas-cutting-practice-straight-lines.pdf
https://msalishacarlson.com/wp-content/uploads/2013/11/Christmas-cutting-practice-straight-lines.pdf
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https://msalishacarlson.com/wp-content/uploads/2013/11/Christmas-cutting-practice-wavy-lines.pdf
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/grudzien/boze-narodzenie/karty-pracy1b/szlaczki/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/grudzien/boze-narodzenie/karty-pracy1b/szlaczki/
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https://pianetabambini.it/wp-content/uploads/2016/11/Pregrafismo-Linee-Natale-04.png
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5. „Czarodziejski worek Mikołaja” – rozpoznawanie za pomocą dotyku z zawiązanymi 

oczami  zabawek. Wypowiadanie odgadniętej nazwy zabawki sylabami. 

6.  „Policz i narysuj” – doskonalenie liczenia w zakresie 5. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/miko%c5%82aj-2.jpg 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/11/%C5%9AWI%C4%84TECZNA-

GIGA-PAKA-PRZEDSZKOLAKA-KARTY-PRACY.pdf 

https://4.bp.blogspot.com/-

w8VraNPhAZI/WEw4af3ySXI/AAAAAAAABMg/3rE4kTRe8dAItGlqsUbGt1IzDiE_jMhM

ACEw/s1600/Policz%2Belementy%2B%25C5%2581atwiejsze.png 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/grudzien/boze-narodzenie/karty-

pracy1b/bystre-oczko/   str. 2, 4,7,10 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2019/10/PoliczM.pdf 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2019/10/Policz.pdf 

 

08.12.2020 - wtorek 

1.„Śnieżynki” – zestaw ćwiczeń porannych. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wiatr i śnieżynki” 

Gdy wieje wiatr (tamburyn), dziecko-śnieżynka wiruje. Gdy wiatr przestaje wiać (tamburyn 

cichnie), śnieżynka spada na ziemię (dziecko wykonuje przysiad podparty).  

Ćwiczenia tułowia - skłony w przód „Toczymy śniegową kulę” 

Chód z niskim skłonem tułowia w dół i zamachem ramion - naśladujący toczenie kul. 

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Lepimy bałwana” 

Skłon w dół, naśladowanie obejmowania śniegowych brył  i ustawiania jednej na drugiej. 

Wspięcie, rysowanie bałwankowi oczu, nosa, ust. 

Ćwiczenia tułowia - skręty „Celowanie śnieżkami w bałwanka” 

Rozkrok, skłon w dół, naśladowanie lepienia śnieżek i rzutu przed siebie na zmianę lewą  

i prawą ręką. 

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Ptaszki szukaj ą pożywienia” 

W chodzie małymi krokami skłony tułowia w przód i wyprosty. 

Podskoki „Zmarznięte ptaszki skaczą” 

Stopy zwarte, podskoki obunóż w miejscu. 

Marsz parami przy dźwiękach wybranej piosenki. 

2. „Świąteczna gra” - wprowadzenie nowej gry przy stoliku, zapoznanie z zasadami gry, 

przestrzeganie zasad. Gra zawiera 30 kart, na każdej 5 obrazków. Zadaniem graczy jest 

znaleźć na swoich kartach obrazek identyczny jak jeden  

z tych,  które znajdują się wspólnej  karcie  wszystkich graczy.       

https://ztorbynauczycielki.pl/swiateczne-duble/ 

3.  „Uszereguj od najmniejszego do największego i odwrotnie” -  szeregowanie 

przedmiotów i postaci, związanych ze Świętami od najmniejszego do największego  

i odwrotnie. Stosowanie pojęć: najmniejszy, największy, oraz posługiwanie się liczebnikami 

porządkowymi w zakresie 5. Karty pracy    

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/grudzien/boze-narodzenie/karty-

pracy1b/uszereguj/   

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/miko%c5%82aj-2.jpg
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/11/%C5%9AWI%C4%84TECZNA-GIGA-PAKA-PRZEDSZKOLAKA-KARTY-PRACY.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/11/%C5%9AWI%C4%84TECZNA-GIGA-PAKA-PRZEDSZKOLAKA-KARTY-PRACY.pdf
https://4.bp.blogspot.com/-w8VraNPhAZI/WEw4af3ySXI/AAAAAAAABMg/3rE4kTRe8dAItGlqsUbGt1IzDiE_jMhMACEw/s1600/Policz%2Belementy%2B%25C5%2581atwiejsze.png
https://4.bp.blogspot.com/-w8VraNPhAZI/WEw4af3ySXI/AAAAAAAABMg/3rE4kTRe8dAItGlqsUbGt1IzDiE_jMhMACEw/s1600/Policz%2Belementy%2B%25C5%2581atwiejsze.png
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https://przedszkolankowo.pl/2016/12/05/bozonarodzeniowe-karty-pracy-od-najmniejszego-

do-najwiekszego/ 

4. „Pracowita Kasia” – omówienie wspólnie z dziećmi historyjki obrazkowej 

przedstawiającej przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Próba wymyślenia przez 

dziecko innego zakończenia. Okazjonalnie wykonanie prac porządkowych w domu – 

ścieranie kurzu, mycie zabawek, układanie ich na półkach, segregowanie klocków. 

Przygotowanie pokoju do Świąt Bożego Narodzenia. Odczuwanie radości z wykonanych 

zadań.  

5.  „Idą Święta” – zapoznanie dzieci ze słowami i melodią piosenki. Określanie tempa i 

nastroju piosenki. Nauka piosenki na pamięć. 

https://www.youtube.com/watch?v=BU9RH8_amxU 

6.  „Świąteczne porządki” - zabawy przy muzyce, wykorzystanie piosenki Shakin Stevens. 

Inspiracja zaczerpnięta  https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI , piosenka tutaj 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeyHl1tQeaQ  

7. Ćwiczenie percepcji słuchowej – rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych oraz 

słuchowych o przedmiotach potrzebnych do porządkowania mieszkania  – dokonanie 

podziału nazw tych przedmiotów na sylaby. OBRAZKI TUTAJ 

http://chomikuj.pl/ania.przybylkowska/Urz*c4*85dzenia+domowe*2csprz*c4*99ty*2cmeble

/sprz*c4*99ty+elektryczne+ilustracje,1219532803.doc 

Zagadki słuchowe tutaj  

http://chomikuj.pl/beata842/zachomikowane/Efekty+d*c5*bawi*c4*99kowe+10+(urz*c4*85

dzenia+elektryczne),638517852.mp3(audio) 

Okazjonalnie zapoznanie dziecka z urządzeniami elektrycznymi dawniej i dziś, 

porównywanie na podstawie ilustracji 

https://slideplayer.pl/slide/9371267/  

8. „Porządki – zabawa ruchowo – naśladowcza. Marsz swobodny za rodzeństwem lub 

rodzicem: 

•   na hasło "odkurzamy półki" – dziecko zatrzymuje się i naśladuje wycieranie kurzu z półek, 

ponowny marsz; 

•   na hasło "zamiatamy" - wykonuje energiczne ruchy naśladujące zamiatanie, ponowny 

marsz; 

•   na hasło "wycieramy podłogę" – przechodzi do klęku naśladując wycieranie podłogi. 

 

09.12.2020 – środa 

1. „Śnieżynki” – zestaw ćwiczeń porannych. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wiatr i śnieżynki” 

Gdy wieje wiatr (tamburyn), dziecko-śnieżynka wiruje. Gdy wiatr przestaje wiać (tamburyn 

cichnie), śnieżynka spada na ziemię (dziecko wykonuje przysiad podparty).  

Ćwiczenia tułowia - skłony w przód „Toczymy śniegową kulę” 

Chód z niskim skłonem tułowia w dół i zamachem ramion - naśladujący toczenie kul. 

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Lepimy bałwana” 

Skłon w dół, naśladowanie obejmowania śniegowych brył  i ustawiania jednej na drugiej. 

Wspięcie, rysowanie bałwankowi oczu, nosa, ust. 

https://przedszkolankowo.pl/2016/12/05/bozonarodzeniowe-karty-pracy-od-najmniejszego-do-najwiekszego/
https://przedszkolankowo.pl/2016/12/05/bozonarodzeniowe-karty-pracy-od-najmniejszego-do-najwiekszego/
https://www.youtube.com/watch?v=BU9RH8_amxU
https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI
https://www.youtube.com/watch?v=ZeyHl1tQeaQ
http://chomikuj.pl/ania.przybylkowska/Urz*c4*85dzenia+domowe*2csprz*c4*99ty*2cmeble/sprz*c4*99ty+elektryczne+ilustracje,1219532803.doc
http://chomikuj.pl/ania.przybylkowska/Urz*c4*85dzenia+domowe*2csprz*c4*99ty*2cmeble/sprz*c4*99ty+elektryczne+ilustracje,1219532803.doc
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https://slideplayer.pl/slide/9371267/


Ćwiczenia tułowia - skręty „Celowanie śnieżkami w bałwanka” 

Rozkrok, skłon w dół, naśladowanie lepienia śnieżek i rzutu przed siebie na zmianę lewą  

i prawą ręką. 

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Ptaszki szukaj ą pożywienia” 

W chodzie małymi krokami skłony tułowia w przód i wyprosty. 

Podskoki „Zmarznięte ptaszki skaczą” 

Stopy zwarte, podskoki obunóż w miejscu. 

Marsz parami przy dźwiękach wybranej piosenki. 

2. „Świąteczne pierniki” - policz, a następnie w wyznaczonym miejscu narysuj tyle kresek 

ile jest pierniczków w zbiorach – doskonalenie liczenia. https://przedszkolankowo.pl/wp-

content/uploads/2017/12/PIERNICZKOWE-KARTY-PRACY-4.pdf 

3. „Pieczenie pierników razem z rodzicami” – łączenie w misce wszystkich produktów 

potrzebnych do upieczenia ciastek i uformowanie jednolitej masy. Określanie smaku, koloru 

tych artykułów. Wykrawanie kształtów foremkami. Zwracanie uwagi na higienę podczas 

pracy; chusty na głowie, czyste ręce. Okazjonalnie słuchanie piosenek 

„ Piosenka piernikowa”  https://www.youtube.com/watch?v=MX2UgtNPyYs   oraz   

4. „Świąteczne pierniczki”  - https://www.youtube.com/watch?v=TT4xZYyZo2E  

5. „Zaprzęgi" - dziecko porusza się przy dźwiękach świątecznej piosenki. Gdy muzyka 

milknie, staje w bezruchu.  Piosenka tutaj 

http://chomikuj.pl/kasiakozanecka/Dokumenty/Zimowe+piosenki+-

+Dzy*c5*84+Dzy*c5*84+Miko*c5*82aju,3311514425.mp3(audio) 

6. Zabawa oddechowa – „Aniołki” 

Rodzic rozdaje dziecku papierowe aniołki zawieszone na nitce. Prosi, aby dmuchało na nie 

długim strumieniem powietrza, tak aby postacie jak najdłużej były odchylone od pionu. 

Zwraca uwagę na prawidłowy tor oddechowy (krótki wdech nosem, długi wydech ustami). 

Papierowe aniołki   http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/bombki-papierowe-2.pdf  

7. Ćwiczenie spostrzegawczości  łączenie w pary takich samych pierników   

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/12/PIERNICZKOWE-KARTY-

PRACY-3.pdf 

Ozdabianie konturu piernika wg pomysłu dziecka. Wykorzystanie różnych materiałów – 

plastelina, cekiny papier itp. 

Sylweta piernika  https://przedszkolankowo.pl/wp-

content/uploads/2017/12/PIERNICZKOWE-KARTY-PRACY-1.pdf 

https://panimonia.pl/2016/12/14/boze-narodzenie-karty-pracy-kolorowanki-plansze-

demonstracyjne/#jp-carousel-3710 

 

10.12.2020 - czwartek 

1. „Świąteczne domino” - wprowadzeni gry stolikowej. Zapoznanie z zasadami gry, 

przestrzeganie reguł gry w zabawie. Doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi. 

Domino tutaj https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPSXgxd0JLV2x1SVk/view 

 https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/12/domino-bombki.pdf  

2. „Jedzie Mikołaj z prezentami” – zestaw ćwiczeń porannych. 

Zabawa orientacyjno- porządkowa „Mikołaj jedzie samochodem" 

Dziecko trzyma ręce na wysokości klatki piersiowej (tak jakby trzymało kierownicę) biega  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/12/PIERNICZKOWE-KARTY-PRACY-4.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/12/PIERNICZKOWE-KARTY-PRACY-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MX2UgtNPyYs
https://www.youtube.com/watch?v=TT4xZYyZo2E
http://chomikuj.pl/kasiakozanecka/Dokumenty/Zimowe+piosenki+-+Dzy*c5*84+Dzy*c5*84+Miko*c5*82aju,3311514425.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/kasiakozanecka/Dokumenty/Zimowe+piosenki+-+Dzy*c5*84+Dzy*c5*84+Miko*c5*82aju,3311514425.mp3(audio)
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/bombki-papierowe-2.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/12/PIERNICZKOWE-KARTY-PRACY-3.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/12/PIERNICZKOWE-KARTY-PRACY-3.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/12/PIERNICZKOWE-KARTY-PRACY-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/12/PIERNICZKOWE-KARTY-PRACY-1.pdf
https://panimonia.pl/2016/12/14/boze-narodzenie-karty-pracy-kolorowanki-plansze-demonstracyjne/#jp-carousel-3710
https://panimonia.pl/2016/12/14/boze-narodzenie-karty-pracy-kolorowanki-plansze-demonstracyjne/#jp-carousel-3710
https://drive.google.com/file/d/0B6d0lK2V4ewPSXgxd0JLV2x1SVk/view
https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/12/domino-bombki.pdf


w tempie podanym na instrumencie.  

Na sygnał- mocne uderzenie w bębenek- zatrzymuje się i zmienia kierunek biegu. 

Zabawa naśladowcza „Mikołaj pakuje prezenty" 

Dziecko naśladuje ruchy podnoszenia, przenoszenia, wkładania, zawiązywania worków. 

Zabawa bieżna „Mikołaj z workiem prezentów" 

Dziecko naśladuje zarzucanie na plecy ciężkiego worka z prezentami  

i biegnie z nim. Na hasło- HOP- Mikołaj wskakuje do domu przez komin- podskok i przysiad. 

Zabawa z elementem czworakowania „Zwierzęta czekają na Mikołaja" 

Dziecko chodzi na czworakach, zatrzymuje się, rozgląda dookoła i idzie dalej. Wspina się na 

drzewa, żeby lepiej zobaczyć czy Mikołaj już idzie- przysiad i wspięcie na palce. 

Zabawa z podskokiem „Cieszymy się z prezentów" 

Dziecko podskakuje do góry, cieszą się i śmieją wesoło. 

Marsz z piosenką o Mikołaju 

3. „Ptaszek z torby wypuszczony, śle życzenia w różne strony” – słuchanie opowiadania 

H. Łochockiej.  Rozmowa z dzieckiem na temat treści opowiadania.  

 
 „Ptaszek z torby wypuszczony, śle życzenia w różne strony” – Hanna Łochocka 

Elemelek, jak to wiecie, ciągle kręci się po świecie. Miesiąc na wsi spędził teraz, więc do 

miasta się wybiera. 

Wszędzie światła i choinki, w sklepach piękne upominki, jakiś napis kolorowy... Bo to 

Święta! I Rok Nowy! 

Skacze wróbel po ulicach, aż tu nagle – nawałnica: mroźny wiatr napędził chmury, tuman się 

zakłębił bury, wielkie płaty lecą z nieba... Dokądś by się schronić trzeba! 

Domek mały i czerwony jest do ściany przyczepiony. Z boku wejście, nad nim daszek. Gdy 

przycupnie pod nim ptaszek, to ten daszek go osłania od wilgoci i dmuchania. 

– Co też tam być w środku może? Jeśli w szparę głowę włożę, to zobaczę wszystko z bliska. 

Chociaż krawędź trochę śliska, Elemelek się przechylił i... 

….i właśnie w owej chwili coś od tyłu go trąciło. Białe, sztywne – cóż to było? Elemelek w 

okamgnieniu wpadł ku swemu przerażeniu w straszną ciemność. Płachta jakaś obsunęła się na 

ptaka, a dziób ostry czy też rożek w bok go kłuje. Coraz gorzej! (1) 

(…) 

– Więc to skrzynka jest pocztowa? Żem się też nie zorientował! Coś mnie kłuje? Oczywiście, 

bo tu leży list przy liście. I list wepchnął mnie do środka. To dopiero los mnie spotkał! Ach, 

nie kłujcie choć przez chwilę. Ale skąd was jest aż tyle? 

– Czyż, wróbelku, nie pamiętasz, że to Nowy Rok i Święta? Piszą ludzie tuzinami śliczne 

kartki z życzeniami: ja na sobie mam choinkę... 

– A ja chłopca i dziewczynkę pod choinką. 

– Ja zająca, który śnieg ze świerka strąca. 

– Ja – jemioły bukiet cały. 

– A ja – kolędników małych. 

– Jakżebym was chciał zobaczyć! – wróbel rzekł. – Lecz co to znaczy? Domek trzęsie się w 

posadach? Dziura w skrzynce? Rety, spadam! Pewnie dziś trzęsienie ziemi. Ciemno, ciasno, 

duszno, źle mi! (…)  



– Torba to pocztowa – szepczą listy. – Skrzydłem nie trzep, znajdziesz jeszcze tu powietrze. 

Zaraz się ścieśnimy w rzędzie i dla ptaszka miejsce będzie. 

Szczęściem poczta była blisko, więc niedługo trwało wszystko. Już opróżnia pan listonosz 

torbę szczelnie wypełnioną: wysypuje listy, karty... Pośród listów – chyba żarty? – wróbel 

mały, szary, żywy, zmiętoszony, lecz prawdziwy! A na piórkach, blisko głowy, barwny 

znaczek ma pocztowy; czy od listu się odlepił, czy umyślnie ktoś przyczepił? 

Urzędniczka jedna, druga ze zdziwieniem rzęsą mruga. 

– Ptaka pocztą się nadaje? Nie, doprawdy, coś jak z bajek. I prawdziwy na nim znaczek! 

Wróblik cieszy się i skacze: 

– Jak to dobrze, ludzie mili, żeście mnie wyswobodzili! Chyba głos mój rozumiecie, bo 

wyraźnie ćwierkam przecież, że ja także, jak te listy, dziś życzenia składam wszystkim. 

Chciałbym, żeby w roku nowym każdy wesół był i zdrowy. (...) 

4. „Co jest potrzebne do wysłania kartki, listu?” – burza mózgów. Okazjonalnie utrwalanie 

adresu zamieszkania.  

5. „Bawimy się razem” – ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystanie m elementów Metody 

W. Sherborne.  

1. Poznanie i wyczucie własnego ciała. 

• Marsz w różnych kierunkach z wysokim unoszeniem kolan. 

• Podskoki na jednej nodze. 

• Wycieczka raków - chodzenie tyłem w siadzie podpartym. 

2. Zdobycie pewności siebie i orientacji w przestrzeni. 

• Na jedno klaśnięcie w dłonie dziecko siada na podłodze, na dwa uderzenia czworakuje. 

• Bieg w różnych kierunkach, na hasło Jaskółki – wykonuje jaskółeczkę – stanie na jednej 

nodze, ręce rozłożone na boki, skłon w przód. 

3. Nawiązywanie kontaktu z partnerem, ćwiczenia „z”: 

• Rodzic kładzie się na brzuchu w poprzek pokoju, dziecko porusza się po pokoju w klęku 

podpartym z omijaniem przeszkód. 

4. Ćwiczenia przeciwko. 

• turlanie partnera po pokoju z lekkim oporowaniem, 

• klęk prosty - delikatne siłowanie się. 

5. Ćwiczenia kreatywne. 

• Improwizacje ruchowe z małymi piłeczkami przy dźwiękach nastrojowej muzyki. 

6. „Kartka dla babci i dziadka” – wykonanie kartki świątecznej według własnego pomysłu. 

Samodzielne układanie życzeń przez dziecko. Wpisywanie ich na kartki przez rodzica. Pobyt 

7. „Dzwoneczek” – zabawa ruchowa. 

Dziecko zajmuje miejsca na brzegu dywanu, rodzic trzyma w ręce dzwoneczek. 

•   dziecko słyszy dźwięk dzwoneczka raz kuca; 

•   dziecko słyszy dźwięk dzwoneczka dwa razy - podskakuje; 

•   dziecko słyszy dźwięk dzwoneczka trzy razy - biega. 

 

11.12.2020 – piątek 

1. „Stroimy choinkę” – porównywanie przez dziecko 2 obrazków, wskazywanie różnic. 

Opowiadanie przez dziecko treści obrazka.  https://przedszkolankowo.pl/wp-

content/uploads/2016/12/CH8.jpg  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/CH8.jpg
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/CH8.jpg


https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/choinka5.jpg 

2. „Śnieżynki” – zestaw ćwiczeń porannych.  

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wiatr i śnieżynki” 

Gdy wieje wiatr (tamburyn), dziecko-śnieżynka wiruje. Gdy wiatr przestaje wiać (tamburyn 

cichnie), śnieżynka spada na ziemię (dziecko wykonuje przysiad podparty).  

Ćwiczenia tułowia - skłony w przód „Toczymy śniegową kulę” 

Chód z niskim skłonem tułowia w dół i zamachem ramion - naśladujący toczenie kul. 

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Lepimy bałwana” 

Skłon w dół, naśladowanie obejmowania śniegowych brył  i ustawiania jednej na drugiej. 

Wspięcie, rysowanie bałwankowi oczu, nosa, ust. 

Ćwiczenia tułowia - skręty „Celowanie śnieżkami w bałwanka” 

Rozkrok, skłon w dół, naśladowanie lepienia śnieżek i rzutu przed siebie na zmianę lewą  

i prawą ręką. 

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Ptaszki szukaj ą pożywienia” 

W chodzie małymi krokami skłony tułowia w przód i wyprosty. 

Podskoki „Zmarznięte ptaszki skaczą” 

Stopy zwarte, podskoki obunóż w miejscu. 

Marsz parami przy dźwiękach wybranej piosenki. 

3. „Choinkowe ozdoby” – praca z wykorzystaniem obrazka. Zwracanie uwagi na różnorodne 

ozdabianie choinki dawniej i dziś: wieszanie jabłek, pierniczków, cukierków, świeczek, 

słomianych ozdób, papierowych ozdób (dawniej) oraz bombek, światełek, łańcuchów, girland 

itp.  

Obrazki choinki dawniej i dziś     https://przedszkolankowo.pl/wp-

content/uploads/2016/12/CHOINKA-1.jpg 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/CHOINKA-2.jpg  

4. Okazjonalnie słuchanie pastorałki pt.: „Kolęda na dzwonkach” – sł. W. Chotomska.   

https://chomikuj.pl/baraba4/M*c3*b3j+chomik/Przedszkole/Audio+-

+pliki+MP3/Piosenki+przedszkolaka/Bo*c5*bce+Narodzenie/Kol*c4*99dy+*c5*9bpiewane

+przez+dzieci/Kol*c4*99da+na+dzwonkach,4394332679.mp3(audio) 

5. „Grające dzwony i dzwoneczki” – zagadki słuchowe. Rozpoznawanie przez dziecko 

zagadek z płyty CD (dzwony kościelne, dzwonek do drzwi, rowerowy, dzwonki krowie, 

janczary).  

https://chomikuj.pl/skrzydlaty86/S*c5*81UCH/zagadki+d*c5*bawi*c4*99kowe/19+Efekty+

d*c5*bawi*c4*99kowe,3574797085.mp3(audio) 

https://chomikuj.pl/joana46/P-

LE/PIOSENKI/Zanim+zostaniesz+pierwszakiem/CD1/34+Efekty+d*c5*bawi*c4*99kowe+d

zwonki+krowie*2c+dzwon+ko*c5*9bcielny*2c+dzwonek+rowerowy*2c+janczary*2c+big+

Ben*2c+dzwonek+do+drzwi*2c+dzwonek+pok*c5*82adowy,4250198562.mp3(audio) 

6.  „Choinka” – kolorowanie choinki wg określonego kodu.  Ćwiczenia manualne.    

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/CHOINKA-8.jpg  

 7. „Choinka dawniej i dziś” – ozdabianie sylwety choinki ozdobami  (obrazki), którymi 

dawniej ozdabiało się choinkę oraz ozdobami współczesnymi.   

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/CHOINKA-4.jpg 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/CHOINKA-5.jpg 
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Okazjonalnie wysłuchanie ciekawostek nt. tradycji ubierania choinki   

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/CHOINKA-7.jpg  
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