
Grupa IV – Grudzień  

Propozycje zabaw i zajęć od 14.12. 2021 do 17.12.2021r. 

Wtorek 14.12.2021 

I „Święta w moim domu”- opowiadanie  

•Dz. rozwijają umiejętności wypowiadania się na temat treści opowiadania , wiedzą, że spra-

wianie radości swoim bliskim jest wskazane, wzmacniają relacje rodzinne 

• Dz. wiedza, że należy bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych,  podają ich  

nazwy; doskonalą analizę i syntezę słuchową, określają głoski w nagłosie globalnie 

odczytują wy-razy: robot, odkurzacz, pralka, zmywarka, żelazko 

• Dz. doskonalą  umiejętność dłuższych wypowiedzi, nt. jak pomagają rodzicom w 

przygotowaniach do świat Bożego Narodzenia , starają się uważnie słuchać innych 

Zabawa pantomimiczna „Co robię?”- dz. rozwijają koordynację ruchową, wyczucia ciała i 

przestrzeni  ob. III: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

https://www.youtube.com/watch?v=pj5dym7MqYo Śpiewające Brzdące  

I. Opowiadanie nauczyciela ilustrowane obrazkami. Monika, Mateusz , Marek i ich rodzina 

przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia . Każdy z domowników ma podzielone 

obowiązki, dzieci sprzątają swoje pokoje, starsze rodzeństwo pomaga młodszemu. Rodzice   

korzystają   z urządzeń elektrycznych, zwracając uwagę na bezpieczeństwo. Rodzice korzystali 

z:   robota, odkurzacza, pralki, zmywarki, żelazka. Tata, kupił choinkę i w domu wspólnie z 

dziećmi ubrał : bombkami, ozdobami , które wcześniej zrobiły dzieci. Tatuś przypiął lampki, 

Mamusia przy pomocy Moniki i Mateusza, nakryła do stołu, stawiając świece, ustawiając 

talerze i rozkładając  sztućce. Tatuś usmażył rybę, mamusia ulepiła pierogi z grzybami razem z 

Moniką i Mateuszem. Babcia z dziadkiem przynieśli uszka do czerwonego barszczu oraz 

aniołka- Przytulanka dla małego Marka, z którą nie rozstawał się przez całą Wigilię. W domu 

panuje miła , świąteczna atmosfera. Wszyscy są  uśmiechnięci i grzeczni względem siebie. 

Wieczorem, gdy pojawiła się pierwsza gwiazdka na niebie, cała rodzina zasiadła do wigilijnego 

stołu. Dzielą się opłatkiem, śpiewają kolędy  i  składają sobie życzenia. Dzieci starały się 

spróbować każdego dania . Po wieczerzy wszyscy cieszą się prezentami, które znaleźli pod 

choinką.    

Rozmowa na temat opowiadania 

• Jak dzieci pomagały  w przygotowaniach do świąt? 

• Jak miały na imię?- analiza sylabowa imion Monika, Mateusz, Marek 

• Jakie potrawy przygotowała babcia? Jakie potrawy wigilijne przygotowały dzieci  

razem z mamą? 

• Z jakich urządzeń elektrycznych korzystali rodzice w trakcie sprzątania mieszkania. 

określają głoski w nagłosie globalnie odczytują wyrazy: robot, odkurzacz, pralka, 

zmywarka, żelazko 

• O czym marzył Marek? 

https://www.youtube.com/watch?v=pj5dym7MqYo


• Kto kupił choinkę? 

• Jakie potrawy znalazły się na stole? 

• Dokonywanie analizy i syntezy sylabowej nazw potraw: barszcz, karp, kluski, kapusta, 

kompot, makowiec.  

• Próba ułożenia przez dzieci życzeń składanych w czasie Wigilii. 

„Myjemy zabawki” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko maszeruje na sygnał 

nauczyciela- zatrzymują się i  naśladują mycie zabawek. 

„Nakrywamy do stołu” – zabawa dydaktyczna. Dzieci wybierają potrzebne rekwizyty – rodzice 

w domu mogą udostępnić do ustawienia na stole;  obrus, talerze płaskie i głębokie, sztućce 

oraz inne akcesoria (serwetki, stroik, świecznik itp.). Następnie dzieci – dziecko kolejno 

oglądają nakryty stół, chwalą za prawidłowe ułożenie sztućców, poprawiają, jeśli coś jest źle 

ułożone. N. opowiada dzieciom o tradycji układania siana pod obrusem. Dawno temu był 

zwyczaj, że gospodarz przynosił trochę siana i kładł na stole. Gospodyni przykrywała stół 

białym obrusem. Po kolacji wigilijnej każdy z domowników wkładał rękę pod obrus i wyciągał 

jedną nitkę siana. Jeżeli źdźbło było długie, za powiadało długie, szczęśliwe życie. N. mówi 

również o łamaniu się opłatkiem oraz o stawianiu, dodatkowego nakrycia dla 

niespodziewanego gościa.  

 „Gwiazdeczka” – zabawa. Dzieci stoją w kręgu, nauczyciel mówi; posyłam wam 

„Gwiazdeczkę”- , niech wróci ona do mych rąk, dzieci ustawione w kole, po kolei ściskają sobie 

rączkę). Nauczycielka; „Gwiazdeczka wróciła do mych rąk , wiec życzę Wam Wesołych Świąt.   

 

II „Święta, święta, święta” – osłuchanie z piosenką. Zabawy rytmiczne, rozwijanie  

koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych – 

kolędowanie, poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: kolęda, pastorałka. Ob. III.8; IV.5, 7 

„Święta, święta, święta” 

https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%9awieta+%2c+%c5%9bwi%c4%99ta+piosen

https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%9awieta+%2c+%c5%9bwi%c4%99ta+piosenka&view=detail&mid=F2E819C22B2D95A56A39F2E819C22B2D95A56A39&FORM=VIRE


ka&view=detail&mid=F2E819C22B2D95A56A39F2E819C22B2D95A56A39&FORM=VIRE 

Fasolki Fasolki - Święta, Święta, Święta  

sł. Ewa Chotomska, muz. Krzysztof Marzec 

1. Za kilka dni, gdy spadnie śnieg, zapłonie pierwsza gwiazdka. 

 Spotkamy się, by spędzić czas w rodzinnych ciepłych gniazdkach. 

 Usiądziemy przy stole pod choinką iglastą,  

 Wszystkie świeczki zapłoną, będzie ciepło i jasno. /2× 

Ref.: Święta, święta, święta, święta, czas kolędowania.  

 Święta, święta, święta, święta, narodziny Pana. 

2. Przez jakiś czas zostanie w nas świąteczny zapach ciasta,  

 By tak jak ptak, gdy minie rok, w rodzinne wrócić gniazda.  

 Gdy zaświeci choinka, odnowimy wspomnienia,  

 łamiąc kruchy opłatek, wypowiemy życzenia. /2× 

Ref.: Święta, święta… 

• Rozmowa na temat piosenki. N. pyta: O czym mówi piosenka? Jakie drzewko stoi 

przy stole?  

• Zabawa ruchowa. Podczas wybrzmiewania zwrotek dzieci poruszają się w rytm 

piosenki po obwodzie koła, trzymając chustę animacyjną. Gdy usłyszą refren, 

wchodzą do środka koła (nadal trzymając chustę), a potem (podczas zwrotki) 

wycofują się na swoje miejsca. 

Zabawa rytmiczna. Dzieci otrzymują instrumenty: janczary i trójkąty. Dzieci słuchają muzyki i 

wystukują rytm na instrumentach. 

• Śpiewanie refrenu przez  dzieci  

• „Śpiewane życzenia” – śpiewanie krótkich tekstów w różnym rytmie przez dzieci, w 

miarę możliwości można dać dwie łyżki drewniane, lub drewienka . Dzieci śpiewają 

krótkie życzenia, wygrywając rytm na patykach , rytmizują życzenia .  

• „Jam jest dudka” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. 

I pastorałki pt. „Jam jest dudka”. Dzieci siedzą w kole. Wewnątrz koła zgromadzone 

są różne instrumenty perkusyjne. Wybrane dziecko wystukuje dźwięki na 

instrumencie, inne dziecko – odtwarza. 

https://www.youtube.com/watch?v=1a5T4O_TtVk 

• „Po śnieżynkach” – zabawa muzyczno-ruchowa. N. włącza piosenkę „We wish you…”.  

W różnych miejscach sali leżą woreczki (więcej niż jest dzieci w grupie). Dzieci stoją 

stopami ,na woreczkach – podczas refrenu przeskakują z woreczka na woreczek, w 

trakcie zwrotki zatrzymują się, delikatnie kołyszą. Włączają się do śpiewania refrenu.  

https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%9awieta+%2c+%c5%9bwi%c4%99ta+piosenka&view=detail&mid=F2E819C22B2D95A56A39F2E819C22B2D95A56A39&FORM=VIRE


• „Sanie Mikołaja” – zabawa ruchowa. N. ustawia na dywanie różne przeszkody: obręcze,  

• pachołki, tunel gimnastyczny, jeżyki. Dzieci tworzą 2-osobowe zaprzęgi. Poruszają się 

po sali  

• w rytmie wygrywanym przez N. na tamburynie, pokonując przeszkody. Gdy usłyszą 

mocniejsze  

• uderzenie, następuje zamiana ról. • obręcze, pachołki, tunel gimnastyczny, jeżyki, 

tamburyn 

  

„Anioł”- grafomotoryczne- rysowanie  po śladzie.  

Środa 07.04.2021 

I „Aniołkowie i pastuszkowie”- zabawy matematyczno – słuchowe 

• Dz. ćwiczą umiejętności przeliczania, ćwiczą koncentrację i uwagę  

• Dz. 6 – letnie operują cyframi od 1-5, porównują poprzez ustawianie w pary, gdzie 

jest więcej, gdzie mniej , tworzą zbiory Ob. I 8, ob. III 4,5, ob. IV 2,5 

„Dwa aniołki zabawa w kole. Dzieci siedzą w kole, jedno jest w środku i mówi wyliczankę, 

wskazując kolejno na dzieci. Przy słowach: Raz, dwa, trzy, wychodź ty! dziecko, na które  

wypadnie ostatnie słowo, wchodzi do koła i wymyśla jakieś zadanie, które wykonuje cała 

grupa.  

Potem wypowiada słowa wyliczanki i zabawa toczy się dalej.  

Dwa aniołki 

Dwa aniołki w niebie  

Piszą list do siebie. 

Piszą, piszą i rachują 



Ile kredek po-trze-bu-ją? 

Trzy. Raz, dwa, trzy, wychodź ty!  

• „My też pastuszkowie” – aktywne słuchanie pastorałki. Dzieci poruszają się po sali, ryt. 

Dzieci poruszają się po sali, rytmicznie klaszczą, tupią, wykonują gestodźwięki.  

„Aniołkowie i pastuszkowie” – zabawa matematyczno-słuchowa. Dzieci siedzą w kole,  

każde ma liczmany, 2 styropianowe kubki oraz zestaw kartoników z cyframi 1–5. N. 

proponuje zabawę w liczenie aniołków i pastuszków. Ustala z dziećmi, że gdy usłyszą dźwięk 

trójkąta, to oznacza, że idą aniołki, gdy usłyszą bębenek – idą pastuszkowie. N. gra na 

trójkącie, a dzieci liczą dźwięki i wrzucają do kubka tyle liczmanów, ile usłyszały dźwięków. 

Układają przy kubku kartonik z odpowiednią cyfrą. Następnie N. uderza w bębenek, dzieci 

liczą dźwięki i wkładają do kubeczka odpowiednią liczbę liczmanów oraz podpisują 

kartonikiem z cyfrą. Dzieci wysypują liczmany, porównują poprzez ustawienie w pary, gdzie 

jest więcej, a gdzie mniej. Dzieci zdolne porównują zbiory na podstawie kartoników z 

cyframi. • dla każdego dziecka: liczmany, 2 styropianowe kubki i zestaw kartoników z cyframi 

1–5, trójkąt, bębenek 

 „Ekologiczna choinka”- rysowanie ekologicznej choinki , przeliczanie w zakresie 5, 

stosowanie pojęć ; najdłuższa, najkrótsza, o 1 mniej, o 1 więcej 

Zabawa z kodowaniem „Prezenty” 

Uzupełnianie pól obrazkami. Dzieci pracują w kilkuosobowych grupach. Każda otrzymuje  

planszę do kodowania (6 × 6 pól), na której N. rozmieszcza zdjęcia prezentów w 6 kolorach  

według wzoru: 

Pod planszą kładzie po 2 dodatkowe zdjęcia prezentów w każdym z kolorów. Dzieci mają z 

Pod planszą kładzie po 2 dodatkowe zdjęcia prezentów w każdym z kolorów. Dzieci mają za  

zadanie uzupełnić planszę obrazkami tak, by te nie powtarzały się ani w rzędach pionowych,  

ani w poziomych. • z zestawu pomocy do kodowania: plansze, kartoniki ze zdjęciami 

prezentów w 6 kolorach. 

Pada śnieg, pada śnieg - Polskie ❤ Piosenki dla dzieci BajuBaju.tv | zimowe piosenki dla 

dzieci 

II. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  • szarfy w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i 

żółtym, tamburyn, piłka, C aktywne uczestnictwo w zabawach i ćwiczeniach ruchowych. ( ob. 

I 5)D 

„ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki # śpiewanki 

Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Skaczemy biegniemy”. 

• „Jaka to pora roku?” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci w siadzie skrzyżnym 

tworzą koło. N. rozdaje każdemu po jednej szarfie i głośno podaje nazwy kolejno 



występujących po sobie pór roku. Wiosna – zielona szarfa, lato – żółta szarfa, jesień – 

czerwona szarfa, zima – niebieska szarfa. Kiedy wszyscy mają szarfy, N. prosi, aby dzieci 

kolejno powiedziały, jaką są porą roku, a następnie rozpoczyna zabawę. Na hasło: Zima 

wstają wszystkie dzieci z niebieskimi szarfami, biegną dookoła i siadają na swoich 

miejscach. N. wywołuje kolejno wszystkie pory roku. Podczas powtórzenia to dzieci 

wywołują kolejne pory roku. 

• „Zabawy na każdą porę roku” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dzieci 

poruszają się w rytm tamburynu biegiem, w podskokach, marszem. Gdy dźwięk ustaje 

i pada hasło: Wiosna wszyscy się zatrzymują, a dzieci z zielonymi szarfami naśladują 

zabawy, w które można bawić się wiosną. Po chwili dzieci ponownie się poruszają, 

dźwięk ustaje, pada hasło: Lato i dzieci z żółtymi szarfami przedstawiają zabawy 

związane z latem itd. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

• „Wiosna budzi do życia” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia. Dzieci stają w 

rozsypce, wykonują przysiad. W dłoniach mają ukryte szarfy. Powoli przechodzą do 

stania, wznoszą ramiona niczym rosnące rośliny. Następnie dzieci otwierają dłonie, w 

których pojawiają się kwiaty – szarfy. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

• „Złap lato” – zabawa bieżna. Dzieci w rytm dowolnej muzyki biegają swobodnie po sali. 

Wkładają jeden koniec szarfy za spodenki/spódniczki, tak aby drugi koniec był 

widoczny. Na hasło: Złap lato! próbują zabrać szarfy kolegom i jednocześnie nie 

pozwalają zabrać swojej. Gdy muzyka cichnie, dzieci, które utraciły szarfę i nie zdobyły 

innej, siadają na ławeczce z boku. Ci, którzy utracili szarfę, ale też zdobyli, wkładają 

zdobytą szarfę za spodenki/spódniczki i dalej uczestniczą w zabawie. Zabawa kończy 

się, gdy zostaje kilku zawodników z szarfami. Grupa nagradza ich oklaskami. 

• „Jesienne chłody” – zabawa równoważna. Dzieci przekładają szarfę od stóp do głowy, 

a następnie unoszą wysoko. Po chwili następuje zmiana kierunku – przekładają szarfę 

od głowy do stóp, po czym z niej wychodzą. Do końca trzymają szarfę w dłoniach. 

Podobnie ćwiczą w leżeniu tyłem, próbują przełożyć szarfę w pozycji leżącej. 

• „Jeśli jest zima, to…” – zabawa z elementami rzutu. Dzieci stoją w kole. N. rzuca piłkę 

kolejno do każdego i mówi: Jeśli jest zima, to… Zadaniem dziecka jest złapać piłkę, 

dokończyć zdanie (np. Jeśli jest zima, to pada śnieg), a następnie odrzucić piłkę. 

Dziecko, które nie dokończy zdania, siada po turecku. Zabawę można powtarzać, 

zmieniając porę roku. 

• „Przynieś szarfę” – ćwiczenie zapobiegające płaskostopiu. Dzieci spacerują po sali, 

rzucają przed siebie szarfę na przemian palcami stopy prawej lub lewej. Na zakończenie 

sprzątają szarfy, przynoszą na wyznaczone miejsce za pomocą palców u stóp. 

• „Marsz pór roku” – swobodny marsz po sali w rytm tamburynu.  

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 

 

Czwartek  17.12.2021. 

I „Przyjaciele Zippiego 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8


 

Piątek 18.12.2021                                   

I „Kuchnia pachnąca piernikami”- aktywność plastyczno-techniczna 

Ob. IV 2,8  

•dz. poznają zwyczaje bożonarodzeniowe , przygotowanie 12 potraw  na Wigilię, dzielenie 

się  opłatkiem , globalnie odczytywanie wyrazów: ryby, pierogi, sałatka, barszcz, makowiec, 

kapusta. dz. poznają sposób wykonania pierniczków. dz. rozwijają zainteresowania kulinarne, 

aktywnie uczestniczą w zajęciu pełniąc rolę cukierników; przestrzegając zasad higieny  

•dz. nazywają produkty niezbędne do zrobienia pierników: cukier, miód , mąka, jajka , 

masło- dz. dokonują analizy i syntezy głoskowej nazw produktów; cukier, jajka, masło 

•dz. rozwijają umiejętność odmierzania potrzebnej ilości składników, kształcą percepcje 

wzrokowo- ruchową w czasie wykrawania pierniczków .Ob. IV 2,8 

 śpiewanie piosenki „Świąteczne pierniczki”- Śpiewające brzdące 

https://www.youtube.com/watch?v=TT4xZYyZo2E 

„Zapachy”- zabawa stymulująca zmysł powonienia 

Nauczyciel, rodzic prezentuje dzieciom 3- buteleczki  z olejkami eterycznymi (olejki do ciast, 

do kadzidełek) o zapachach: pomarańczowym, cytrynowym, sosnowym, różanym i 

czekoladowym. Dzieci wąchają, porównują zapach z odpowiednim symbolem: pomarańczą, 

cytryną, sosną, różą, czekoladą. Następnie chętne dzieci otrzymują zapachy i pomieszane 

symbole. Ich zadaniem jest dopasowanie symbolu do zapachu.  

• „Potrawy wigilijne”-  dzieci utrwalają nazwy   świątecznych potraw, czytają globalnie 

wyrazów: ryby, pierogi, sałatka, barszcz, makowiec, kapusta, rysowanie oburącz po śladzie.  

• „Świąteczne pierniczki” – działanie dzieci. Dzieci zakładają strój do zajęć kulinarnych: 

fartuszki oraz chustki na głowę, dokładnie myją ręce. N. zaprasza dzieci do zabawy w 

cukierników. N. zadaje pytania: Czym zajmują się piekarz, kucharz i cukiernik? Jaka jest różnica 

między zawodem piekarza a cukiernika? Następnie wykłada na stół produkty potrzebne do 

wykonania pierniczków oraz przybory kuchenne. Dzieci podają nazwy produktów, odmierzają 

potrzebną ilość, dodają poszczególne składniki, zagniatają ciasto. Gotowe ciasto dzielą na dwie 

części. Wałkują. Foremkami wykrawają pierniczki o różnych kształtach, układają na blaszce 

wyłożonej papierem do pieczenia. Pierniczki będą pieczone w przedszkolnej kuchni. Po 



upieczeniu pierniczki należy ostudzić. • fartuszki oraz chustki na głowę, produkty do 

wykonania pierniczków (miód, masło, cukier, jajko, mąka, soda, przyprawa, kakao), stolnica, 

foremki do wykrawania 

Przepis na pierniczki: 

0,5 kg mąki 

20 dag cukru pudru 

20 dag płynnego miodu 

0,5 kostki masła  

1 jajko 

1 mała, płaska łyżeczka sody 

1 opakowanie przyprawy do piernika 

Do mąki dodać cukier puder, sodę i przyprawę do piernika. Zrobić dołek, wlać miód, dodać  

jajko i masło. Zagnieść ciasto. Rozwałkować i wykrawać pierniczki. Piec w temperaturze 180°  

przez 8–10 min. 

Ciasto można również kupić gotowe. 

• „Dekorujemy pierniczki” – ozdabianie pierników. Na stolikach znajdują się lukrowe pisaki  

oraz ozdoby do pierniczków: perełki, kolorowe posypki. Dzieci własnoręcznie ozdabiają 

pierniczki. 



 

II. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  • szarfy w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i 

żółtym, tamburyn, piłka, C aktywne uczestnictwo w zabawach i ćwiczeniach ruchowych. ( 

ob. I 5) 

„ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki # śpiewanki 

Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Skaczemy biegniemy”. 

•„Jaka to pora roku?” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci w siadzie skrzyżnym tworzą 

koło. N. rozdaje każdemu po jednej szarfie i głośno podaje nazwy kolejno występujących po 

sobie pór roku. Wiosna – zielona szarfa, lato – żółta szarfa, jesień – czerwona szarfa, zima – 

niebieska szarfa. Kiedy wszyscy mają szarfy, N. prosi, aby dzieci kolejno powiedziały, jaką są 

porą roku, a następnie rozpoczyna zabawę. Na hasło: Zima wstają wszystkie dzieci z 

niebieskimi szarfami, biegną dookoła i siadają na swoich miejscach. N. wywołuje kolejno 

wszystkie pory roku. Podczas powtórzenia to dzieci wywołują kolejne pory roku. 

•„Zabawy na każdą porę roku” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dzieci po 

ruszają się w rytm tamburynu biegiem, w podskokach, marszem. Gdy dźwięk ustaje i pada 

hasło: Wiosna wszyscy się zatrzymują, a dzieci z zielonymi szarfami naśladują zabawy, w które 

można bawić się wiosną. Po chwili dzieci ponownie się poruszają, dźwięk ustaje, pada hasło: 

Lato i dzieci z żółtymi szarfami przedstawiają zabawy związane z latem itd. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. 

•„Wiosna budzi do życia” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia. Dzieci stają w rozsypce, 

wykonują przysiad. W dłoniach mają ukryte szarfy. Powoli przechodzą do stania, wznoszą 



ramiona niczym rosnące rośliny. Następnie dzieci otwierają dłonie, w których pojawiają się 

kwiaty – szarfy. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

•„Złap lato” – zabawa bieżna. Dzieci w rytm dowolnej muzyki biegają swobodnie po sali. 

Wkładają jeden koniec szarfy za spodenki/spódniczki, tak aby drugi koniec był widoczny. Na 

hasło: Złap lato! próbują zabrać szarfy kolegom i jednocześnie nie pozwalają zabrać swojej. 

Gdy muzyka cichnie, dzieci, które utraciły szarfę i nie zdobyły innej, siadają na ławeczce z boku. 

Ci, którzy utracili szarfę, ale też zdobyli, wkładają zdobytą szarfę za spodenki/spódniczki i dalej 

uczestniczą w zabawie. Zabawa kończy się, gdy zostaje kilku zawodników z szarfami. Grupa 

nagradza ich oklaskami. 

•„Jesienne chłody” – zabawa równoważna. Dzieci przekładają szarfę od stóp do głowy, a 

następnie unoszą wysoko. Po chwili następuje zmiana kierunku – przekładają szarfę od głowy 

do stóp, po czym z niej wychodzą. Do końca trzymają szarfę w dłoniach. Podobnie ćwiczą w 

leżeniu tyłem, próbują przełożyć szarfę w pozycji leżącej. 

•„Jeśli jest zima, to…” – zabawa z elementami rzutu. Dzieci stoją w kole. N. rzuca piłkę kolejno 

do każdego i mówi: Jeśli jest zima, to… Zadaniem dziecka jest złapać piłkę, dokończyć zdanie 

(np. Jeśli jest zima, to pada śnieg), a następnie odrzucić piłkę. Dziecko, które nie dokończy 

zdania, siada po turecku. Zabawę można powtarzać, zmieniając porę roku. 

•„Przynieś szarfę” – ćwiczenie zapobiegające płaskostopiu. Dzieci spacerują po sali, rzucają 

przed siebie szarfę na przemian palcami stopy prawej lub lewej. Na zakończenie sprzątają 

szarfy, przynoszą na wyznaczone miejsce za pomocą palców u stóp. 

•„Marsz pór roku” – swobodny marsz po sali w rytm tamburynu.  

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 

Propozycje zabaw i zajęć do pracy indywidualnej 

 Wspieranie w rozwoju manualno-ruchowym 

 „Choinka”- ozdabianie wg własnego pomysłu.  

 „ Kule papierowe”- gniecenie gazety , formowanie w kule wrzucanie np. do miski. 

„Pierniczki”- kolorowanie wg. wzoru, wycinanie. Doskonalenie percepcji wzrokowo-

ruchowej, kształcenie sprawności manualnej i grafomotorycznej  

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 

„Nitka”- nawijane nitki na ołówek lub kredkę 

Wspieranie w rozwoju „umiejętności szkolnych”; czytanie , pisanie 

Zabawa „Wywołana głoska”- rozwijanie słuchu fonemowego – rodzic podaje głoskę- k , 

dziecko podaje nazwy zwierząt, rzeczy  zaczynających się głoską k; kot, krowa, kran, koło, 

kraitp. 



Zabawa oddechowa „Dmuchamy na kartkę papieru”- dmuchanie na kartkę papieru z 

różnym natężeniem; mocno, słabo 

Zabawa słuchowa „Jaka głoskę słyszysz?- ćwiczenie komunikacji . Nauczyciel wymawia 

wyrazy: korale, krem, koło, kura. Dzieci wyodrębniają głoskę k w nagłosie. Ćwiczenia 

rozwijające słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową . Dzieci 6 letnie – globalnie 

odczytują wyrazy  , oraz tekst słowno- obrazkowy CZ. Kredki, ołówki    

Wspieranie emocji 

„Kiedy jestem wesoły to…”- wypowiedzi dzieci  

„Narysuj choinkę”- dziecko wykonuje rysunek kredkami.  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 


