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I.Blok tematyczny: Mikołajki – tydzień bez zabawek.
• Doskonalenie motoryki dużej poprzez udział w zabawach ruchowych – rytmicznych,
muzycznych.
• Rozwijanie wyobraźni, kreatywności – tworzenie prac plastycznych, zabawek (Tydzień
bez zabawek) z różnorodnych materiałów.
• Doskonalenie prawidłowego chwytu pisarskiego podczas kreślenia i rysowania.
• Wzbogacanie słownictwa.
• Wdrażanie do przyjmowania i respektowania zasad panujących w grupie.
• Integracja grupy przedszkolnej – kształtowanie umiejętności współpracy z partnerem w
zabawie
II. Blok tematyczny: Pani Zima
• Rozwijanie relacji równieśnicznych.
• Kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania podstawowych ćwiczeń.
• Uwrażliwienie na piękno przyrody – dostrzeganie zmian w przyrodzie zachodzących
zimą.
• Wzbogacanie słownictwa – opisywanie pogody, nauka odczytywania temperatury z
termometru zaokiennego.
• Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Pobudzanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi.
III. Blok tematyczny: Święta, Święta!
• Rozwijanie motoryki małej – wykonywanie ozdób choinkowych.
• Utrwalenie kolęd i pastorałek.
• Kształtowanie wrażliwości, odczuwania radości ze wspólnego działania, sprawiania
przyjemności bliskim.
• Uwrażliwienie na piękno muzyki, nauka prawidłowego korzystania z instrumentów.
• Poznawanie zwyczajów Bożonarodzeniowych, potraw wigilijnych.
IV. Blok tematyczny: Pocztówki
• Nauka adresowania listu, rozmowy na temat specyfiki pracy listonosza.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania sie na dany temat.
• Rozwijanie inwencji twórczej – ozdabianie kopert według własnego pomysłu.
• Rozwijanie sprawności ruchowej.
• Zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych.
• Uwrażliwienie na piękno muzyki.

„Tupu tup po śniegu”
Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem
Ref: Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Kraczą głośno wrony kra, kra
Marzną nam ogony kra, kra
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków!
Ref: Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy
Nie boję się wcale
Ref: Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka

