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  03-07.12.18

Skarby Ziemi, 
Dzień górnika,

Mikołajki

„O mądrym 
Skarbniku i 
zasypanym 
chodniku” - 
legenda 
według utworu
H. Łochockiej 
– zwrócenie 
uwagi na 
niebezpieczną 
pracę 
górników.

Czytanie tekstu
na temat stroju 
górnika – 
(mundur oraz 
górnicze 
czako) – praca 
w grupach

„Skarby ukryte
w ziemi” - 
zapoznanie z 
zasobami 
regionalnymi, 
rodzajami 
węgla – praca 
z mapą

Rozmowa 
kierowana na 
podstawie 
tekstu na temat
postaci św. 
Mikołaja

Pisanie listu do
św. Mikołaja

Przygotowanie
inscenizacji - 
„Kosmiczne 
Mikołajki” 
(świerszczyk 
23/2001)

Tworzenie 
ilustracji do 
przeczytanej 
legendy

„Podróż do 
wnętrza 
ziemi”, 
rysowanie 
węglem na 
dużych 
kartonach – 
praca w 
grupach

„Twarz św. 
Mikołaja” – 
wykorzystanie 
kolorowych 
talerzyków, 
kolorowego 
papieru i waty

Projektujemy 
sanie św. 
Mikołaja – 
technika 
dowolna

Wykonanie św.
Mikołaja z 
kolorowego 
papieru według
szablonów - 
zawieszka

„Święty 
Mikołaj” 
malowanie 
pastelami lub 
farbami na 
dużych 
kartonach – 
praca w 
grupach

Ćwiczenia 
relaksacyjne z 
wykorzystanie
m utworów 
kompozytorów
muzyki 
klasycznej

Nauka i 
śpiewanie 
piosenki 
„Górniczy 
walczyk”

Nauka oraz 
wspólne 
śpiewanie 
piosenki pt. 
„Skarby ziemi'

Nauka oraz 
śpiewanie 
piosenki 
piosenki pt. 
„Przyjedź do 
na Mikołaju”

Nauka oraz 
śpiewanie 
piosenki M. 
Jeżowskiej pt. 
„Kochany 
panie 
Mikołaju”

Projektowanie 
czapki górnika 
z rożnych 
materiałów 
plastycznych

„Projektowanie
stroju górnika”
z rożnych 
materiałów 
plastycznych 
(papier 
kolorowy, 
bibuła)

„Listy do św. 
Mikołaja” - 
wykonanie 
książeczki, 
praca zbiorowa

„But św. 
Mikołaja – 
projektowanie 
z czerwonego 
brystolu i waty

„Czapka św. 
Mikołaja – 
projektowanie 
z filcu lub 
materiału

Zabawa 
dydaktyczna 
„Kopalnia” 
dopasowywani
e sylwet i 
utrwalenie 
nazw 
przedmiotów 
związanych z 
pracą górnika

Zagadki 
związane z 
pracą górnika, 
wyglądem 
stroju, 
rodzajami 
węgla

Zabawa 
dydaktyczna 
„Worek św. 
Mikołaja” - 
rozpoznawanie
przedmiotów 
za pomocą 
dotyku

Mikołaj w 
świetlicy – gry 
i konkursy, 
wspólne 
śpiewanie 
piosenek, 
rozdawanie 
drobnych 
upominkow
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 10-14.12.18
Poznajemy 
tradycje 
bożonarodze-
niowe

Przygotowania
do Świąt 
Bożego 
Narodzenia, 
pogadanka na 
temat adwentu 
jako czasu 
oczekiwania na
dzien 
narodzenia 
Jezusa

Rozmowa 
kierowana na 
podstawie 
tekstu pt. 
„Dzień św. 
Łucji”, górale 
rozpoczynają 
porządki w 
domach

„Skąd 
pochodzi 
zwyczaj 
śpiewania 
kolęd?” na 
podstawie 
artykułu ze 
„Świerszczyka
23/2001

Słuchanie 
opowiadania 
„Pasterskie 
sny” - 
rozmowa 
kierowana na 
temat tekstu

Kolorowanie 
obrazków z 
książeczki 
„Niezwykłe 
malowanki – 
święta”

„Porządki 
świąteczne” 
malowanie 
farbami 
według 
własnego 
pomysłu

Malowanie 
farbami 
choinek na 
dużym 
kartonie, 
wypchanie 
watą, 
ozdabianie – 
praca w 
grupach

Redagowanie 
życzeń dla 
przyjaciół, 
kolegów, 
nauczycieli, 
ozdabianie 
kartek według 
własnego 
pomysłu

Choineczki – 
wycinanie, 
malowanie 
farba i pastą

Słuchanie i 
nauka polskich
kolęd, wspólne
śpiewanie

Słuchanie 
kolęd z 
rożnych stron 
świata

Słuchanie i 
nauka kolęd i 
piosenek o 
tematyce 
świątecznej w 
wykonaniu 
zespołu „Arka 
Noego”

Przygotowania
do 
międzyswietlic
owego 
konkursu kolęd
i pastorałek, 
nauka i 
śpiewanie 
wybranych 
utworów

Przygotowania
do 
Świetlicowego 
Kiermaszu 
Świątecznego -
przygotowywa
nie ozdób 
świątecznych z
rożnych 
materiałów 
plastycznych

Tworzenie 
stroików 
świątecznych z
gałązek 
świerkowych, 
styropianu, 
wstążek, 
szyszek, 
małych 
bombek 

Ozdoby 
choinkowe z 
masy solnej

Projektowanie 
i ozdabianie 
różnymi 
materiałami 
plastycznymi 
choinek 

Tworzenie 
kartek 
świątecznych 
do Zakładu 
Opiekuńczo 
Leczniczego 

Świąteczne 
zabawy – 
rozwiązywanie
krzyżówek, 
rebusów, 
układanie 
rozsypanek 
wyrazowych, 
uzupełnianie 
rymów w 
wierszach

„Zabawy na 
śniegu” - 
kalambury

Ubieranie 
choinki w 
świetlicy przez
chętne dzieci 
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17-21.12.18

Święta z 
szopką i kolędą
Wigilia

Czytanie 
opowiadania 
pt. „Dzisiaj w 
Betlejem”, 
rozmowa 
kierowana na 
temat 
przeczytanego 
tekstu

„12 
wigilijnych 
potraw” - 
zapoznanie z 
tradycjami 
związanymi z 
wieczerzą 
wigilijną na 
podstawie 
książek 
„Polskie 
zwyczaje 
świąteczne”R. 
Hryń- 
Kuśmierek 
oraz „Krągły 
rok” B. 
Ogrodowskiej

„Niezwykła 
wigilia Joasi” -
dlaczego 
stawiamy 
dodatkowe 
nakrycia na 
stole

Redagowanie 
życzeń dla 
rodziny, 
przyjaciół, 
nauczycieli

„Kolędnicy” - 
malowanie 
pastelami

„Wigilia w 
moim domu” - 
rysowanie 
kredkami 
bambino

„Choinka” 
malowanie 
świątecznego 
drzewka 
farbami 
plakatowymi

„Szopka 
bożonarodzeni
owa” 
malowanie 
postaci z 
szopek 
krakowskich

Przygotowania 
do 
Międzyświetlic
owego 
Konkursu 
Kolęd i 
Pastorałek – 
próby, 
śpiewanie 
wybranych 
utworów

Słuchanie i 
nauka polskich 
kolęd, wspólne 
śpiewanie

Słuchanie i 
wspólne 
śpiewanie 
piosenek o 
tematyce 
świątecznej

Układanie 
melodii do 
zdań o 
tematyce 
świątecznej

Osłuchanie i 
nauka piosenki 
pt. „Spotkanie 
z choinką” P. 
Przybylskiej

Przygotowywa
nie ozdób  na 
Świetlicowy 
Kiermasz 
Świąteczny

Tworzenie 
stroikow 
świątwcznych 
z różnych 
materiałów 
plastycznych 
np. styropian, 
wstążka, 
włóczka

„Aniołek” 
lepienie 
figurek z masy
solnej

Projektowanie 
i wykonanie 
gwiazdy 
betlejemskiej

Wykonywanie 
łańcuchów i 
ozdób 
choinkowych z
różnych 
materiałów 
plastycznych 
np. papier 
kolorowy, 
bibuła włóczka

Wykonywanie 
ozdób 
choinkowych z
makaronu

„Quiz 
świąteczny” 
rozwiązywanie
krzyżówek, 
rebusów, 
rozsypanek 
sylabowych i 
wyrazowych, 
uzupełnianie 
rymów w 
wierszach

Gry i zabawy 
ruchowe na 
śniegu

Zabawy 
związane z 
tematem 
tygodnia 
integrujące 
grupę np. 
„Zgadnij co 
mam na 
myśli”,
„Pomocnicy 
św. Mikołaja”

Zabawy w 
rymowanie, 
tworzenie 
rymowanek o 
tematyce 
świątecznej – 
praca w 
małych 
grupach

24.12.18 – 02.01.19 – Świąteczna przerwa zimowa


