
 

Plan pracy na grudzień 

4 – latki - grupa Kłapouchego 

 

Data Wydarzenie Wartości  Uwagi 
6.12. Mikołajki 

- koncert on- line pt. ,,Interaktywna zabawa                      

ze Świętym Mikołajem, płatkiem śniegu i pokaz 

iluzjonisty”; 

- czerpanie radości z działania plastycznego; 

- poczta św. Mikołaja; 

- kultywowanie tradycji związanej ze wspólnym 

strojeniem choinki; 

 

radość 

ciekawość 

kreatywność 

 

6.12. - 10.12. ,,To już zima” 

- poznawanie zjawisk atmosferycznych 

charakterystycznych dla nowej pory roku - zimy; 

- przygotowanie pracy plastycznej pt.                          

,,W zimowym klimacie”; 

- poznanie piosenki pt. ,,Zima biała”; 

- rozwijanie motorki dużej poprzez 

wykonywanie ćwiczeń; 

- ćwiczenia badawcze – poznawanie właściwości 

śniegu; 

- poznawanie i omawianie wyglądu 

pojedynczych przedmiotów, dostrzeganie ich 

cech jakościowych; 

- doskonalenie samodzielnego ubierania się w 

szatni; 

 

 

 

wiedza 

współpraca 

wrażliwość na 

piękno 

 

8.12. - 9.12. Kino sferyczne 

- zainteresowanie dzieci nową, nietradycyjną 

formą nauki; 

- pobudzenie wyobraźni przedszkolaków; 

 
 

ciekawość 

wiedza 

 

13.12. - 17.12. ,,Święta tuż, tuż” 

- przypomnienie tradycji związanych ze 

Świętami Bożego Narodzenia na podstawie 

wiersza; 

- poznanie kolęd i nauka jednej z nich; 

- tworzenie pracy plastycznej pt. ,,Świąteczne 

drzewko”; 

- łączenie przedmiotów w grupy na podstawie 

cechy percepcyjnej i cech funkcjonalnych; 

- rozwijanie umiejętności składania elementów  

w całość; 

- czerpanie radości z działania plastycznego; 

 

 

 

 

tradycja  

rodzina 

 



15.12. Przedstawienie świąteczne teatru Vaśka  

- właściwe zachowanie się podczas 

przedstawienia; 

 

radość 

kultura 

 

17.12. Warsztaty Piernika 

- postępowanie według wskazówek nauczyciela; 

- przygotowanie świątecznych pierniczków; 

- dbanie o zachowanie porządku w miejscu 

pracy; 

 

 

współdziałanie 

 

20.12. – 24.12. ,,Świąteczny czas, magiczny czas” 

- rozwiązywanie zagadek związanych z 

tradycjami świątecznymi; 

- omawianie historyjki obrazkowej; 

- tworzenie pracy plastycznej pt. ,,Bombka”; 

- dostrzeganie cech wspólnych i różnych dla 

grup przedmiotów; 

- śpiewanie poznanych utworów świątecznych; 

- tworzenie atmosfery radości i przyjaźni; 

 

 

tradycja 

rodzina 

szczęście 

 

 

20.12. Świąteczny koncert on- line pt. ,,Magiczne 

święta” 

- przypomnienie najważniejszych tradycji 

świątecznych; 

- branie udziału w świątecznych zabawach; 

 

 

kultura 

 

22.12. Koncert Kolęd 
- uczestniczenie we świątecznym kolędowaniu; 

- właściwe zachowanie się podczas występu; 

 

radość 

tradycja 

 

27.12. – 31.12. ,,Skok w Nowy Rok” 

-  nazywanie i dostrzeganie cykliczności pór 

roku, odszukiwanie charakterystycznych cech 

dla: wiosny, lata, jesieni i zimy; 

- branie udziału w zabawach muzycznych z 

użyciem chusty animacyjnej; 

- tworzenie pracy plastycznej pt. ,,Zimowe 

obrazy”; 

- kształtowanie umiejętności liczenia; 

- zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń z 

okazji Nowego Roku; 

- doskonalenie czynności samoobsługowych; 

 

       

 

 

piękno 

mądrość 

wrażliwość 

 

 

 

 

 

 

 


