
Tekst czerwoną czcionką to tylko mój komentarz i podpowiedź, 

Tygodniowy plan pracy 
GRUPA MOTYLKI - 6 latki 

tydzień III od 14.12 do 18.12 
Temat kompleksowy  : IDĄ ŚWIĘTA 

 
Cele operacyjne wynikające z podstawy programowej: 

- słucha w skupieniu opowiadań, bajek, wierszy,-prawidłowo odpowiada 
na pytania,-dokonuje analizy i syntezy głoskowej,-myśli dedukcyjnie, 

- -układa zdania z danym słowem,-czyta proste zdania, wie, jakie 
zbliżają się święta,wie, co oznacza pojęcie ,,tradycja,, 

- -zna tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia, 
- wypowiada się na temat Świąt Bożego  Narodzenia, współpracuje z 

rodzicami, wykonuje zadania zgodnie z instrukcją nauczyciela, określa 
aktualną pogodę, jest ciekawe świata, ma wyobraźnię, zachowuje 
bezpieczeństwo zna pojęcie kolęda, pastorałka,śpiewa kolędy i 
pastorałki, reaguje prawidłowo ruchem na zmianę tempa,, nazywa i 
rozróżnia figury geometryczne, klasyfikuje je wg kształtu, koloru i 
wielkości, wycina, wzbogaca swoje słownictwo,zna kształt litery R,r, 
uczy się szlachetności, wrażliwości, pomocy innym. Jest 
empatyczne.…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

KALENDARZ 
POGODY 

Powiedz, jaki dzisiaj mamy dzień? 
A jak jest na dworze ? 

WIERSZYK/ 
OPOWIADANIE/ 
BAJKA 

 1.Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej- Zaremby 
pt.,,Wymarzona choinka,,( nauczyciel nagra dzieciom 
opowiadanie). 
2.. Rozmowa o zbliżających się Świętach  Bożego 
Narodzenia w oparciu o opowiadanie pt.,,Historia o 
aniołku,,( nauczyciel nagra ). 
 
http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=1
358 
 

EDUKACJA 
MATEMATYCZNA 

W tym tygodniu proszę ułóżcie z figur geometrycznych - 
choinkę, bałwana. 
 
 
 
 



MOWA 1. Odkrywanie litery R,r - małej i wielkiej, 
drukowanej i pisanej ( proszę,żeby dziecko 
narysowało 6 przedmiotów na literę R, oraz 
ułożyło literę R z dowolnych elementów np. 
guzików, sznurka, nakrętek).. 

2. Rozmowa na temat baśni Andersena 
pt.,,Dziewczynka z zapałkami ( nauczyciel nagra 
dzieciom baśń ).  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ZADANIA 
PLASTYCZNE 
/TECHNICZNE 

Narysuj świąteczny obrazek  
 
 

ĆWICZENIA 
RUCHOWE, 
GIMNASTYKA, 
ZABAWY 
MUZYCZNE 

Wykonaj każde ćwiczenie 10 razy : 
- pajacyki,  
- skoki obunóż, 
- skoki na jednej nodze, 
- przysiady, 
- wymachy rąk. 
1. Naucz się kolędy pt ..Dzisiaj w Betlejem,, 
2. Powtórz sobie pastorałki pt.,,Był pastuszek bosy,, 

,,Opowieść gwiazdki ,,.  
INNE 
DODATKOWE 
WSKAZÓWKI DLA 

Wychowawca pełni dyżur telefoniczny od poniedziałku 
do piątku przez cały dzień i jest do Państwa dyspozycji 
w razie potrzeby porozmawiania, wyjaśnienia, zapytań. 



 

RODZICÓW I 
DZIECI 

Zachęcam również dzieci do  telefonicznych rozmów ze 
mną.  


