
Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

10. 12. 2018 - 14. 12. 2018 

Temat wiodący - „ Idzie zima ze śniegiem.” 
 

Poniedziałek 
Temat: Zima, zima. 

▪ Przywitanie „Iskierka” 

▪ Gimnastyka poranna związana, z zabawami na śniegu. (lepienie bałwana, jazda na 
sankach, rzucanie śnieżkami, jazda na nartach, łyżwach itp.) 

▪ Ćwiczenia oddechowe (burza śnieżna). 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (koniki, spadające śnieżynki, odgarnianie szyby 
samochodowej ze śniegu, zamarznięte dłonie, kula śnieżna, z górki na sankach). 

▪ Oglądanie obrazków, ilustracji, zdjęć związanych z krajobrazem zimowym. Rozmowa 
nauczyciela z dziećmi: co widzą? po czym poznają, że to zima? jakie są oznaki 
charakterystyczne dla zimy? 

▪ Oglądanie bryłki śniegu pod lupą. Dzieci obserwują bryłki śniegu, jak wyglądają? 
Zauważają, że  bryłki się topią pod wpływem ciepła i zamieniają się w wodę. 

▪ Eksperyment – Czy śnieg jest czysty? Dzieci ustawiają talerzyki ze śniegiem, w 
najcieplejszym miejscu sali i określają czy jest czysty. Wracają do tego doświadczenia, 
po rozpuszczeniu się całkowicie śniegu, aby sprawdzić czy woda  ze śniegu jest czysta. 
Nauczyciel ukierunkowuje spostrzeżenia dzieci, doprowadza do wniosku, że nie należy 
jeść śniegu. 

▪ Słuchanie opowiadania A . Widzowskiej „Śnieg”. 

▪ Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

▪ Rytmizowanie zdania „ Zima jest zimna”. Nauczyciel wraz z dziećmi rytmizuje zdanie               
i klaska w dłonie. 

▪ Zabawa „rzucanie śnieżkami do celu” – Dzieci rzucają sztucznymi śnieżkami                        
z papieru do wyznaczonych tarcz. 

▪ Nauka prawidłowego zakładania szalika, czapki, rękawiczek. Dzieci przynoszą z szatni 
odzież i mieszają ją na dywanie, a następnie łączą w pary. Porównują długości 
szalików. Określają który szalik jest dłuższy, który krótszy, który szerszy, węższy. 
Nauczyciel przypomina kolejność zakładania ubrań zimowych, prezentuje ją. 
Następnie dzieci w sposób szybki i dokładny ubierają czapki, szaliki, rękawiczki. 

▪ Omówienie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu (nauczyciel podaje przykłady). 

▪ Karta pracy – omawianie obrazków, które przedstawiają zabawy na śniegu. 

▪ Zabawa ruchowa „saneczki”. Dzieci dobierają się w pary jedno za drugim i podaja 
sobie ręce, zawijając palce w haczyki – jedno jest koniem, a drugie – saneczkami. 



Biegają po sali. Nauczyciel gra na dzwonkach. Dzieci podczas przerwy, zamieniają się 
miejscami. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Wtorek 
Temat: Roztańczony bałwanek. 

▪ Przywitanie - ”Rośnie wąż”. 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem szarf. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – śnieżynki. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (wąż – syczenie sss…) – Wierszyk B. Szelągowskiej „Sypie 
śnieg” 

Sypie śnieg. 
Syp się, śniegu, sypu, syp! 

Lećcie płatki z nieba! 
Sanki suną po ścieżce. 
Więcej śniegu trzeba! 

Syp się, śniegu, sypu, syp! 
Tańcuj z nami w koło. 

„Sanna! Sanna!” – woła ktoś, 
ale nam wesoło! 

Syp się, śniegu, sypu, syp! 
Konik ciągnie sanie. 

Jak dojedzie do swej stajni, 
sianka snop dostanie. 

▪ Zabawy słownikowe „Jaki jest śnieg” – Dzieci opisują własnymi słowami jaki on jest: 
mokry, puszysty, lekki, biały, zimny itp. Następnie dzieci wyszukują porównań do 
każdego z tych słów np. mokry jak…., zimny jak….., miękki jak… Dzieci szukają określeń 
co robi śnieg (sypie, pada, skrzypi, rozpuszcza się itp.) 

▪ Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie śnieżynek na podkładzie z kaszy manny. 
Nauczyciel rozkłada tacki z kaszą manną, a dzieci tworzą własne kompozycje 
śnieżynek. 

▪ Zabawa „Lodowe figury”. Dzieci biegają swobodnie po sali, kiedy nauczyciel powie 
hasło: lodowe figury. Dzieci stają nieruchomo. 

▪ Ćwiczenia słuchowe – jaki to odgłos. Nauczyciel zapoznaje dzieci z instrumentami: 
grzechotką i kołatką. Pokazuje jaki wydają dźwięk oraz jak się na nich gra. Następnie 
dzieci odwracają się tyłem, a nauczyciel gra na danym instrumencie. Dzieci zgadują 
jaki to instrument.  

▪ Osłuchanie się z tekstem i melodią piosenki „ Zima” B. Forma 



1. Lecą kule śniegowe, 
Julka mknie na sankach, 

lepią dzieci ze śniegu 
pięknego bałwanka. 

Ref.: Zatańczymy, bałwanku, 
baw się razem z nami, 
teraz biegać będziemy 

pomiędzy drzewami. (2 x) 
2. Wyszedł z lasu zajączek 

i sarenka mała, 
bo bałwanka ze śniegu 

jeszcze nie widziała. 
Ref.: Zatańczymy… 

3. Nasz bałwanek się cieszy: 
jak tu pięknie w lesie, 
śmiech wesoły daleko 

echo leśne niesie. 
Ref.: Zatańczymy… 

▪ Rozmowa na temat tekstu piosenki. 

▪ Zabawa ruchowa do tekstu piosenki. W czasie zwrotek biegają po sali, a w czasie 
refrenu ustawiają się w kole, podają sobie ręce i przesuwają się w jedną stroną. 

▪ Tworzenie akompaniamentu do piosenki z instrumentami: grzechotką, kołatką. 

▪ Nauka refrenu piosenki „Zima” 

▪ Zabawa chodzenie po śladach na śniegu – Jeśli nie ma prawdziwego śniegu –
nauczyciel tworzy  papierowe ślady. 

▪ Zabawa „ Tańczące śnieżynki” – Dzieci biegają swobodnie po sali kiedy nauczyciel gra 
na dzwonkach. Dzieci naśladują tańczące śnieżynki – obracają się wokół własnej osi i 
tańczą wg. własnych pomysłów. 

▪ Ćwiczenia sensoryczne – Śniegowe bąbelki. Dzieci oglądają kawałki folii bąbelkowej z 
dwóch stron, dotykają jej. Określają różnice pomiędzy jedną, a druga stroną. 
Naciskanie wypustek na folii. 

▪ Praca plastyczna z użyciem gałązki drzewa iglastego. 

▪ Zabawa ruchowa „saneczki” 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Środa 
Temat: Mikołajki. 

▪ Przywitanie „Jak się masz” na melodie – „Panie Janie” 



▪ Gimnastyka poranna z użyciem piłek. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z piórkami. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (naśladowanie dzwonków sań: dzyń, dzyń). 

▪ Zabawa przy piosence „ Zima” – Dzieci tworzą koło i chwytają za brzeg chusty 
animacyjnej,  z której zwisają nitki z piórkami. Śpiewają i tańczą przy piosence. Na 
zakończenie wachlują chustą do góry tworząc balon, puszczają chustę i chowają się 
pod nią.   

▪ Zabawa grupowa „Lodowe skarby”. Dzieci siedzą na dywanie i przekazują sobie 
kuferek pełen śniegu (są w nim paski papieru z ukrytymi klockami – lodowymi 
zabawkami). Każde dziecko wyjmuje bez patrzenia jeden klocek i układa go na 
właściwej karcie z narysowanym odpowiednim kształtem. 

▪ Zabawa z zatrzymaniem ruchu  „Lodowe figury” 

▪ Zabawa dydaktyczna „Porządki przedświąteczne”. Dzieci segregują zabawki w trzech 
obręczach (misie, lalki, piłki). Potem nauczyciel zamienia po jednej zabawce                           
w obręczach. Następnie pyta, co nie pasuje w obręczach. Dzieci porządkują zawartość 
obręczy. 

▪ Zabawa ćwicząca spostrzeganie – Co zniknęło ze środka koła? Dzieci w kole mają 
poustawiane zabawki: misie, lalki i piłki. Jedno dziecko się odwraca. Chowana jest 
jedna zabawka pod chustą. Następnie dziecko, które było odwrócone zgaduje co 
zniknęło. 

▪ Nazywanie zabawek, rytmiczne dzielenie słów. 

▪ Zabawa – Jaka to zabawka? – Nauczyciel podaje informacje o zabawce (położnie, 
cechy wyglądu, jej przeznaczenie). Następnie nauczyciel, dzieli jej nazwę na sylaby. 
Dziecko odgaduje, jaka to zabawka. 

▪ Zabawa na śniegu „Orzeł” – Dzieci kładą się na plecach i rozkładają kilkakrotnie 
szeroko ręce i nogi. 

▪ Zabawa ruchowa z elementami równowagi – Yeti – człowiek lodu. Najpierw dzieci 
stoją nieruchomo bo są człowiekiem lodu – Yeti, a gdy nauczyciel mówi: odwilż –
zaczynają rozmarzać. Dzieci powoli poruszają swoimi częściami ciała: jedną ręką, 
potem drugą, kołyszą się na boki, unoszą powoli jedną nogę potem drugą. 

▪ Poznawanie tradycji „Mikołajki” Nauczyciel rozmawia z dziećmi i opowiada historię 
tradycji. 

▪ Rysowanie listu do „Świętego Mikołaja” 

▪ Kolorowanie stroju Mikołaja. 

▪ Zabawa „Raz, dwa, trzy, Mikołaj patrzy”  

▪ Zabawy z językiem angielskim. 



▪ Zabawa ogólna. 

Czwartek 
Temat: Zimowe ubrania. 

▪ Przywitanie „Dzisiaj przyszła do nas” Dzisiaj (imię dziecka) przyszła do nas dała 
wszystkim znak, chcecie ze mną się zabawić? No to zróbcie tak. A jak? 

▪ Gimnastyka poranna (z kulkami papierowymi). 

▪ Ćwiczenia oddechowe (ze śnieżynkami na sznurku). 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (liczenie ząbków, jak pije kotek mleczko?) 

▪ Oglądanie książeczek z kącika tematycznego. Nauczyciel zachęca dzieci by obejrzały 
ilustracje i powiedziały jak dzieci są ubrane? Co mają na sobie? I w jakich kolorach są 
ubrania? 

▪ Segregujemy ubrania – (Wiosenne, Letnie, Jesienne, Zimowe). Nauczyciel rozkłada 2 
obręcze, a dzieci z porozrzucanych ubrań w jednej obręczy układają zimowe ubrania,                
a w drugiej pozostałe. Następnie nauczyciel pyta skąd wiedziały, że zimą mogą przydać 
się akurat te części garderoby. 

▪ Praca plastyczna „Idzie zima ze śniegiem”. Dzieci dekorują szalik i czapkę. 

▪ Rozmowa na  temat: „Na co zakładamy” (rękawiczki, szalik, czapkę, kurtkę, buty). 

▪ Ilustracje zimą – Dzieci oglądają ilustracje, opisują co widzą. 

▪ Zabawa „na rozgrzewkę”. Dzieci chuchają w dłonie i pocierają je.  

▪ Spacer w pobliżu przedszkola – zwrócenie uwagi na ubiór przechodniów i otaczający 
krajobraz. 

▪ Improwizacja ruchowa do piosenki „Zima”( w dowolny sposób). 

▪ Ćwiczenia grafomotoryczne „Płatki śniegu”. Zadaniem dzieci jest poprowadzenie 
kredki po szarej linii płatka. 

▪ Zabawa integrująca grupę „podaj dalej płatek śniegu”. Grupa ustala jaki jest płatek 
(lekki/ ciężki, twardy/ delikatny itp.) Po dokonaniu wyboru, dzieci podają sobie płatek 
z rąk do rąk. 

▪ Zabawa ruchowa „ saneczki”. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Piątek 
Temat: Zima wokół nas. 

▪ Przywitanie „Iskierka” 



▪ Gimnastyka poranna związana, z zabawami na śniegu. 

▪ Ćwiczenia oddechowe (kulka z waty). 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (koniki, spadające śnieżynki, odgarnianie szyby 
samochodowej ze śniegu, zamarznięte dłonie, kula śnieżna, z górki na sankach). 

▪ Pokaz różnych sposobów zakładania szalika, tak aby szyja była zakryta. Po pokazie 
dzieci same próbują założyć szalik. 

▪ Rozwiązywanie zagadek dotyczących ubrań. 

Zawsze na głowie 
zimą noszone, 
jedne z frędzlami, 
inne z pomponem. (czapka) 

Jedne mają pięć paluszków, 
drugie jeden palec mają. 
Całą zimę Twoje ręce, 
przed zmarznięciem ochraniają. (rękawiczki) 

Zawsze długie są jak węże, 
gładkie albo kolorowe. 
Ogrzewają ludziom szyje 
w bardzo mroźne dni zimowe.(szalik) 

Trampki, kozaki, 
klapki, kalosze 
każdy z nich 
w inną pogodę noszę!(buty) 

▪ Zabawy słownikowe „Co robi?” (Wiatr – wieje, Śnieg – pada, sypie, Deszcz – pada, 
kropi, Słońce – świeci, grzeje.) Dzieci dokańczają zdania. 

▪ Słuchanie wiersza B. Forma „ Zima” 

▪ Rozmowa na temat wiersza. 

▪ Zabawa matematyczna „Gdzie jest śnieżynka” – Nauczyciel prosi dzieci, w jaki sposób 
mają położyć śnieżynkę (np. przed sobą, obok siebie, na krześle, pod krzesłem itp.) 

▪ Rysowanie zimowego obrazka. 

▪ Zabawa bieżna „pokaż ubranie”- dzieci biegają swobodnie po sali, na klaśnięcie 
nauczyciel mówi nazwę ubrania, dzieci odszukują je na sobie i pokazują.  

▪ Obserwacje pogodowe - wskazywanie elementów charakterystycznych dla zimy (płatek 
śniegu, śnieg, mróz). 

▪ Obrysowanie  konturów płatka śniegu tak aby był wyraźny. 

▪ Śpiewanie refrenu piosenki „Zima”( z różnym natężeniem głosu: cicho, głośno) 



Ref.: Zatańczymy, bałwanku, 
baw się razem z nami, 
teraz biegać będziemy 

pomiędzy drzewami. (2 x) 

▪ Dorysowanie brakujących elementów na rysunku bałwanka. 

▪ Zabawa ruchowa „Lepimy bałwanka”  

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 


