
Tygodniowy plan pracy 

GRUPA MRÓWECZKI 

tydzień 14 – 18 grudnia 2020 roku 

Temat kompleksowy: IDĄ ŚWIĘTA

Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej: 

Dziecko:

 słucha z uwagą nagranego przez nauczyciela tekstu; odpowiada na pytania dotyczące 
opowiadania

 śpiewa I zwrotkę i refren piosenki;

 rozróżnia kształty i wzory na bombkach; 

 rozpoznaje i nazywa wybrane kolory;

  liczy elementy na palcach

 nazywa tradycje świąteczne przedstawione na obrazkach; 

 wymienia tradycje związane ze świętami;

 wykonuje ozdobę na choinkę

KALENDARZ 
POGODY 

codziennie

Jaka jest pora roku?

Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?

Opowiedz o tym jaka dzisiaj jest pogoda, czy świeci słońce, jest ciepło 

czy zimno? 
WIERSZYK/
OPOWIADANIE/
BAJKA

PONIEDZIAŁEK

Instrukcja dla Rodzica: 

Posłuchajcie wiersza nagranego przez nauczyciela i spróbujcie 

odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu :

„ Święta w domu „

Świecą światła na choince,dom blaskiem jaśnieje.

Święta, święta! – wielka radość z narodzin w Betlejem! 

Ciasta pachną, śledź, pierogi…

Wszystko lśni czystością.

I dwanaście pysznych potraw podamy dziś gościom.

Wśród prezentów, śmiechu, gwaru dni spędzimy mile.

W naszych sercach zachowajmy na długo te chwile.

Rozmowa na temat wiersza:

−Co będziemy świętować w najbliższych dniach?



−Czym różnią się te dni od innych dni w roku?

−Ile potraw jest na tradycyjnym wigilijnym stole?

−W jaki sposób możemy umilić święta naszym bliskim? 
EDUKACJA 
MATEMATYCZNA

WTOREK

Instrukcja dla Rodzica: 

Dzisiaj pobawicie się matematyką. Potrzebne Wam będą 
bombki choinkowe. Propozycja zabaw: 

Zabawy matematyczne.

Rodzic pokazuje dziecku bombki o różnych kształtach, wzorach i  

różnokolorowe. Dziecko nazywa wybrane kolory bombek. Następnie 

układa bombki w jednakowym kolorze i  liczy je (w zakresie 4), wynik 

liczenia pokazuje na palcach.
MOWA 

ŚRODA

Instrukcja dla Rodzica:
Mróweczki zapoznaliście się z wierszykiem dla Mikołaja. Proszę 
abyście spróbowali nauczyć się go na pamięć :) a gdy Mikołaj 
przyjdzie do Was 24 grudnia w Wigilię zaskoczycie go i powiecie 
Mikołajowi wierszyk. 
Jeśli macie ochotę i się nie wstydzicie to możecie się nagrać i 
wysłać nam filmik jak recytujecie wierszyk. To będzie piękny 
prezent od Was dla nas :* 

„ Mikołaju Drogi 
Mikołaju Święty
Dzisiaj chyba każdy 
Chodzi uśmiechnięty
Za prezenty dziękujemy 
Bardzo się cieszymy 
A Tobie dużo zdrowia
 I radości życzymy „

ZADANIA 
PLASTYCZNE
/TECHNICZNE 

CZWARTEK

Instrukcja dla Rodzica.
 Proszę dziś, żebyście wraz z rodzicami wykonali łańcuch 
choinkowy lub bombkę przestrzenną z papieru (wybieramy tylko 
jedną propozycję). 
Łańcuch choinkowy
Materiały, które będą wam potrzebne to:
- papier kolorowy ( 1 kolor lub więcej),
- klej, 
- nożyczki, linijka. 
Z papieru kolorowego wycinamy paski o jednakowej szerokości 
(ok. 1,5 cm) i długości (5 -6cm). Z pierwszego tworzymy 
pierścień, końce sklejamy klejem. Kolejne przewlekamy i 
sklejamy identycznie jak pierwszy.



https://www.sosrodzice.pl/media/uploads/2012/11/rys1.jpg

ĆWICZENIA 
RUCHOWE, 
GIMNASTYKA, 
ZABAWY 
MUZYCZNE 

PIĄTEK

Instrukcja dla Rodzica:
Pobawcie się z Rodzicami w zabawę „ Szukamy bombki” 
Rodzic z dzieckiem szuka danej bombki np. (czerwonej 
dużej, białej małej) na choince na zasadzie „ ciepło – zimno „

Posłuchaj piosenkę o Reniferach którą uczyliśmy się 
wspólnie w przedszkolu :) Może uda Wam się namówić 
swoją Rodzinę do wspólnego śpiewania :)

https://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM
INNE 
DODATKOWE 
WSKAZÓWKI 
DLA RODZICÓW I
DZIECI 

Wychowawca/Nauczyciel pełni dyżur telefoniczny 

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  9:00-

11:00 i jest do Państwa dyspozycji w razie potrzeby 

porozmawiania, wyjaśnienia, wsparcia. Zachęcam również 

dzieci do telefonicznych rozmów z nami. 

                                                                                                                             Opracowała: 

Justyna Świątoniowska 

Dominika Kopczyńska                    
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