
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ 

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021 GRUPA I „MISIE” 

 
Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy 

ruchowe. 

W teatrze • Tam gdzie mieszkają emocje. Jak wyglądam, gdy 
jestem zły? – zabawa logopedyczna z lusterkiem. 
Gdzie jest ten teatr? – zabawa dramowa. Historia 
Bożego Narodzenia – słuchanie historii 
o narodzinach Jezusa, zabawa dramowa, 
odgrywanie ról  

• Teatr kieszonkowy. W teatrze – zabawa 
rozwijająca refleks, rozmowa z wykorzystaniem 
ilustracji lub plakatu Pudełkowy teatr – słuchanie 
opowiadania „Wakacje w pudle”J. Olech 
i rozmowa na temat jego treści. Karta pracy – 
analiza wzrokowa obrazków i analiza sylabowa 
wyrazów  

• Teatralny bon ton. Zachowaj się właściwie – 
wdrażanie do poprawnego zachowania się 
w teatrze, ocena zachowania. Karta pracy – 
wdrażanie do poprawnego zachowania się 
w teatrze, ocena zachowania dzieci 
przedstawionych na ilustracjach  

• Kostiumy, rekwizyty, dekoracje… Po co jest 
teatr? – słuchanie wiersza Joanny Kulmowej „Po 
co jest teatr” i rozmowa na jego temat. To nie 
jest to, na co wygląda – zabawa rozwijająca 
wyobraźnię  

• Różne twarze teatralnych przedstawień. Jakie 
to przedstawienie? – zabawa rozwijająca twórczą 
ekspresję ruchową. Trójwymiarowy afisz – 
zabawa rozwijająca sprawność manualną 

• prezentuje wyraz twarzy przedstawiony 
na fotografii II.4, nazywa emocje, które 
towarzyszą danemu wyrazowi twarzy II.1, 
II.9, wypowiada zdanie na różne sposoby, 
wykorzystując ekspresję werbalną IV.6, 
słucha historii czytanej przez nauczyciela 
III.8  

• nazywa miejsca znajdujące się w teatrze 
IV.2, szybko reaguje na polecenie 
słuchowe IV.7, słucha opowiadania i 
wypowiada się na temat jego treści III.8, 
IV.5, rozpoznaje różne rodzaje lalek 
teatralnych IV.2, dzieli nazwy na sylaby 
i porównuje liczbę sylab w różnych 
wyrazach IV.2  

• ocenia zachowanie przedstawione w 
formie opisu słownego III.5, ocenia 
zachowanie bohaterów przedstawionych 
na ilustracji III.5  

• słucha wiersza czytanego przez 
nauczyciela III.8, wypowiada się na temat 
wysłuchanego utworu IV.2, twórczo 
przekształca dany przedmiot, 
wykorzystując jego cechy IV.11 

• wyraża różne treści ruchem ciała, 
słowem lub/i gestem, ekspresją 
mimiczną i pantomimiczną IV.1 tworzy 
kompozycję przestrzenną z gotowych 
elementów IV.11 

• Ćwiczenia gimnastyczne – 
zestaw X 

• Lodowy teatrzyk – zabawy 
z wykorzystaniem 
naturalnych materiałów w 
ogrodzie 

• To jest… – zabawa 
naśladowcza  

• Gwiazda Betlejemska – taniec 
ze wstążkami  

• Teatr muzyczny – swobodna 
ekspresja ruchowa przy 
muzyce 
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Kuchenne ciekawostki • Produkty na nasze stoły. Co możemy kupić 

w sklepie spożywczym? – rozwiązywanie 
zagadek słownych. Mnóstwo śmieci – zabawa 
dydaktyczna wdrażająca do dbałość o środowisko 
naturalne  

• Kuchenne naczynia. Naczynia kuchenne – 
rozmowa wprowadzająca w tematykę zajęć, 
słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej 
„Naczynia kuchenne” 

• Kuchenne czary-mary. Czy kucharz 
to czarodziej? – rozmowa na podstawie 
ilustracji. Nasze dania – zabawa plastyczna, 
ćwiczenie sprawności palców 

• Coś pysznego, koleżanko i kolego. 
Czarodziejska kasza – słuchanie opowiadania 
Anny Sójki „Czarodziejska kasza”, To jest zdrowe 
– rozwijanie umiejętności kolorowania 
w wyznaczonym obszarze 

• Kuchenna muzyka. Szybko – wolno – zabawa 
rytmiczna z wykorzystaniem pokrywki. Wysokość 
dźwięków – zabawa muzyczna  

• podaje rozwiązania zagadek słownych 
IV.5, rozumie konieczność segregowania 
odpadów i redukowania śmieci 
pochodzących z opakowań II.11, z.10  

• uważnie słucha wiersza i wypowiada się 
na temat jego treści IV.5 

• wymienia atrybuty kucharza i opisuje 
jego pracę IV.2, IV.20, ćwiczy sprawność 
manualną I.7 

• słucha opowiadania czytanego przez 
nauczyciela i wypowiada się na temat 
jego treści IV.5, koloruje rysunek, 
starając się zmieścić w wyznaczonym 
obszarze I.9 

• realizuje podany rytm ruchem ciała IV.7, 
dostrzega zależność między poziomem 
wody w naczyniu a zmianą wysokości 
wydawanego dźwięku IV.7 

• Spacer w okolicy przedszkola 
– poszukiwanie sklepów 
spożywczych, rozpoznawanie 
ich asortymentu po szyldach 

• Garnek z pokrywką – zabawa 
ruchowa z elementem 
rywalizacji 

• Kuchenna muzyka – zabawa 
muzyczno-rytmiczna 

• Co jest zdrowe, a co nie? – 
zabawa rozwijająca 
umiejętność reagowania 
na sygnał 

• Z naczynia do naczynia – 
zabawa zręcznościowa 
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Święta za pasem • Świąteczne porządki. Świąteczne plany – 

ustalanie planu prac na najbliższe dni, 
zapamiętywanie nazw dni tygodnia. Nasz 
przedświąteczny tydzień – przyklejenie 
pierwszego złotego serduszka, za wykonanie 
zadania ustalonego na pierwszy dzień tygodnia, 
uzupełnienie kart pracy  

• Zielony gość. Białe sny – słuchanie wiersza 
Doroty Gellner „Białe sny”  

• Pamiętajmy o naszych przyjaciołach. Ile tu jest 
bombek? – zabawa matematyczna. Wspólne 
kolędowanie – utrwalenie słów i melodii 
poznanych kolęd i piosenek świątecznych 

• „Komu potrzebne jest Boże Narodzenie” 
słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy „Komu 
potrzebne jest Boże Narodzenie” i rozmowa 
na jego temat  

• Jedyny taki wieczór w roku. Karta pracy – 
utrwalenie informacji na temat wigilijnych 
tradycji, kolorowanie według wzoru. Choinka – 
kolorowanie i odtwarzanie układu według wzoru  

• zapamiętuje nazwy dni tygodnia IV.16, 
rozumie konieczność zaplanowania 
swojej pracy IV.1, odczytuje informacje 
przedstawione w formie prostych 
rysunków IV.9  

• słucha wiersza i wypowiada się 
na tematy związane z jego treścią IV.5, 
IV.6, IV.2  

• liczy elementy przedstawione 
na ilustracji IV.15, śpiewa kolędy IV.7 

• słucha opowiadania i wypowiada się 
na tematy związane z jego treścią IV.5  

• wymienia i wskazuje na ilustracji 
tradycyjne elementy świąteczne IV.9, 
IV.10, koloruje, starając się zmieścić w 
wyznaczonym obszarze I.7, IV.8 

• Na saneczki z przyjacielem – 
zabawa ruchowa przy muzyce  

• Łańcuch choinkowy – zabawa 
muzyczno-ruchowa 

• Pamiętamy o ptakach – 
uzupełnianie ziaren 
w karmniku, rozpoznawanie 
wybranych gatunków ptaków 

• Gimnastyka poranna – 
zestaw VI 

• Nie tylko pierwszej gwiazdy 
blask – zabawa tropiąca 

Krok w nowy rok! • Co nas czeka w nowym roku?. Nowy kalendarz – 
rozmowa wprowadzająca w tematykę zajęć. 
Kalendarz 12 miesięcy – integracyjna zabawa 
plastyczna 

• Dni tygodnia. Bajka o dniach tygodnia – słuchanie 
opowiadania Czesława Janczarskiego, utrwalenie 
nazw dni tygodnia 

• Co to za pora dnia?. Wędrówka słońca po niebie 
– zabawa realizowana metodą opowieści 
ruchowej. Słoneczko się budzi – improwizacje 
ruchowe do utworu muzycznego 

• wie, że kalendarze służą do mierzenia 
upływu czasu IV.16, współpracuje 
z kolegami III.5, wykonuje wspólny 
kalendarz metodą stemplowania IV.1 

• słucha uważnie tekstu czytanego przez 
nauczyciela i wypowiada się na tematy 
z nim związane IV.5  

• realizuje słownie i ikonicznie układ pór 
dnia IV.16, naśladuje czynności opisane 
w opowiadaniu IV.1, ‒ porusza się 
do słyszanej muzyki IV.7, wykorzystuje 

• Gimnastyka poranna – 
zestaw VII 

• Dni tygodnia – zabawa 
skoczna z muzyką 

• Jak wygląda mój dzień? – 
zabawa ruchowa 
z reagowaniem na sygnał 

• Zegar z kukułką – zabawa 
orientacyjno-porządkowa  

• Wyścigi na czas – zabawa 
bieżna 
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• Zegary. Czasomierze – słuchanie wiersza 
Władysława Broniewskiego pt. „Zegary”, 
rozmowa na temat jego treści  

• Wehikuł czasu. Kapsuła czasu – pisanie listu 
i kolekcjonowanie przedmiotów do kapsuły 
czasu. Podróże w czasie – zabawy naśladowcze 
i budujące postawy proekologiczne  

rekwizyt do wyrażania towarzyszących 
mu emocji II.4 

• uważnie słucha wiersza III.8, nazywa 
wybrane rodzaje zegarów IV.2 

• mówi o tym, co dla niego ważne II.4, IV.6, 
przedstawia ważne dla siebie treści za 
pomocą rysunku IV.1, reaguje na zmiany 
dynamiki utworu IV.7, wyraża muzykę 
ruchem ciała IV.7, wciela się w rolę 
zgodnie z podanym tematem IV.1  

 


