
PLAN PRACY DLA DZIECI 3, 4 i 5-LETNICH „MOTYLE” NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021. 
GRUPĘ PROWADZĄ  MGR  AGNIESZKA  GAZDA  I MGR AGNIESZKA KLUJ 

Plan opracowano w oparciu o przewodnik metodyczny wraz z płytą CD z nagraniami muzycznymi  
„Nowe Przygody Olka i Ady  A+” przeznaczony do pracy z dziećmi 3, 4 i 5-letnimi Część 1 
Wydawnictwo MAC Edukacja 2019. 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Jak wyglądał świat przed milionami lat? (Tydzień pierwszy )  

Słuchanie piosenki Kolega dinozaur w wykonaniu N. lub jej nagrania z płyty CD.  

Oglądanie encyklopedii i książek przyrodniczych o dinozaurach. 

W prehistorycznym lesie – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Świat sprzed milionów lat. 
rzucanie śnieżkami do celu – zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

Paprocie – rysowanie w plastelinie. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.  

Zabawa rozwijająca koordynację słuchowo-ruchową – Dinozaur (według B. Formy). 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Czarny parzy. Ćwiczenia oddechowe – Piórko 
pterodaktyla. 

Oglądanie rysunków, wypowiadanie się na temat: Jak rozwijał się dinozaur? 

Zabawa Baczność – wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał. 

Zajęcia umuzykalniające przy piosence Kolega dinozaur. 

Zabawy na świeżym powietrzu: ćwiczenia na rozgrzewkę – Wytupujemy rytmy; zabawa 
równoważna – Dinozaur rośnie. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-
porządkowa Dinozaur; zabawa na rozgrzewkę – Diplodok. 

 
TEMAT KOMPLEKSOWY: Idzie zima ze śniegiem  (Tydzień drugi)  

Wykonanie gazetki tematycznej.  
Zima na dworze – rozmowa inspirowana opowiadaniem B. Szelągowskiej Pieluszkowe śnieżki.\ 
Zabawy na świeżym powietrzu: spacer – obserwowanie zimowego krajobrazu; zimowa 
rozgrzewka. Słuchanie piosenki Pierwszy śnieg. Rozmowa na temat budowy piosenki.  
Zima w muzyce i sztuce.  
Malowanie krajobrazów zimowych. 
Zabawa muzyczno-ruchowa Bal u pani Zimy. 
Rysowanie po szarych liniach rysunków i słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela 
Ćwiczenia słownikowe – Prezent na gwiazdkę. 
Zabawa rozwijająca poczucie rytmu – Przyszła zima. 
Zajęcia umuzykalniające przy piosence Pierwszy śnieg. 
Zabawy na świeżym powietrzu: wspólne lepienie bałwana, zabawa naśladowcza Jestem twoim 
cieniem. 
Określanie rozmiarów prezentów, przyklejanie brakującego elementu. 
Zabawa wyrabiająca poczucie tempa – Taniec bałwanków. 
Ćwiczenia grafomotoryczne w parach – Kolorowe kropki. 



Składanie obrazka z części, według wzoru.  
Zabawa rozwijająca reakcję na zmiany dynamiki – Zima. 
W co się bawić zimą – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem K. Datkun-Czerniak 
Pracowita zima. 
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa badawcza – badanie wpływu mrozu na stan skupienia 
wody; zabawa bieżna Sopelki. 
Ćwiczenia manualne – Małe śniegowe kule i duże śniegowe kule. 
Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową, przy piosence Pierwszy śnieg. 
Ćwiczenia słuchowe – Zagadki pani Zimy. 
Ćwiczenia słownikowe – Biały do białego. 
Ćwiczenia oddechowe – Śnieżynki. 
 
 
TEMAT KOMPLEKSOWY:  Ida święta  (Tydzień trzeci i czwarty)  

Oglądanie kart związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Rozpoznawanie pocztówki po 
opisie słownym. Świąteczne zapachy – rozwiązywanie zagadek węchowych.  
Wieczerza wigilijna – słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Wigilijny gość. 
Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w okolicy przedszkola; zabawa bieżna Berek 
mikołajkowy. 
Świąteczny stroik – zabawy badawcze. Projektowanie i wykonanie świątecznego stroika. 
Przy świątecznym stole – zabawy w kąciku lalek. Wspólne przygotowanie stołu do wieczerzy 
wigilijnej.  
Słuchanie piosenki Idą święta (sł. i muz. J. Kucharczyk)  Mikołaj – ulubieniec dzieci – 
opisywanie wyglądu i stroju Mikołaja. 
Prezent dla Mikołaja – zabawa z elementem ćwiczeń oddechowych. 
Zabawa z elementem skoku – Podróż do krainy Mikołaja. 
Zajęcia umuzykalniające przy piosence Idą święta. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa 
ruchowa na śniegu Pomocnicy Mikołaja; dokarmianie ptaków – wsypanie ziaren do karmnika. 
Obserwowanie ptaków. 
Co Mikołaj ukrył w worku? – zagadki dotykowe. 
Gdzie jest dzwoneczek? – ćwiczenia słuchowe. Zabawa bieżna Gwiazdka do gwiazdki. 
Obrysowywanie od szablonu i wycinanie sylwety choinki. Przygotowanie pomocy do zajęć. 
Utrwalanie piosenki Idą święta. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Omiń 
bombkę. Ozdabiamy choinkę – zajęcia matematyczne. 
Zabawy na świeżym powietrzu: rozgrzewanie się na mrozie – naśladowanie ruchów 
wykonywanych przez N. lub inne dziecko; obserwowanie drzew i krzewów w ogrodzie 
przedszkolnym – opisywanie ich wyglądu. 
Kolorowe rytmy – układanie rytmów z kolorowych sylwet bombek. 
Projektanci ozdób choinkowych – rozwijanie kreatywności. 
Ćwiczenie wyrabiające reakcję na zmianę akompaniamentu – Podnieś woreczek. 
Bombki choinkowe – wyrabianie poczucia rytmu. 



Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Bombka; układanie na śniegu kół (bombek) z 
kolorowej krepiny. 
Co możemy dać w prezencie? – rozwijanie empatii. 
Rysowanie prezentu po śladzie, ozdabianie go według własnego pomysłu. Zabawa 
doskonaląca prawidłowe oddychanie – Piórko. Zabawa ruchowa z elementem skoku – Podróż 
do krainy Mikołaja Ubieranie choinki. Utrwalanie pojęć: wysoko, nisko, długi, krótki. 
Już święta – śpiew zbiorowy i indywidualny poznanej piosenki. 
 
 
Grupa Motyli przygotowuje się do zakończenia  Projektu   Metodą Projektu „Zwierzęta”,                  
czyli podsumowujące mapy pojęciowe, ostatnie podsumowujące działania twórcze, organizacja 
wytworów dziecięcych rąk i przyswojonej wiedzy w formie występu artystycznego dla rodzin. 

Dzieci uczestniczą w przedszkolnych imprezach i propozycjach edukacyjnych nauczycielek 
innych grup oraz w cyklu czytelniczym „Wychowanie przez czytanie” w tym miesiącu Claud 
Monet i jego magiczny ogród” Laurence Anholt oraz „Jaś Czytalski” 


