
TEMAT TYGODNIA: Mali artyści (21.11-25.11.2022)
Drodzy Rodzice,

spontaniczne zabawy „na niby” pojawiają się zwykle w wieku przedszkolnym i często 

zawierają elementy sytuacji z życia malucha: udaje ono mamę czy tatę, bawi się w lekarza, karmi i 

przewija lalkę, wkłada do autka ludzika i jeździ po dywanie. Dzięki temu uczy się ról społecznych, 

rozwija wyobraźnię, patrzy na dane wydarzenie z różnych punktów widzenia (co w rzeczywistym 

życiu jest jeszcze dla niego zbyt trudne). Jest to też sposób radzenia sobie z tym, co wywołuje silne 

emocje: w sytuacji zabawy, którą w każdej chwili można przerwać, łatwiej jest ponownie przeżyć 

smutek, lęk czy złość – wtedy siła tych emocji słabnie. Warto aranżować z dziećmi takie zabawy i 

wykorzystywać je np. do oswajania lęków (choćby przed pierwszą wizytą u dentysty). 

Będziemy rozmawiać o sztuce. Dowiemy się, jak swoje dzieła tworzą malarze i rzeźbiarze. 

Poznamy narzędzia malarskie i będziemy udawać, że sami jesteśmy malarzami. Porozmawiamy o 

kolorach, także w kontekście kolorów jesienni. Będziemy kształtować pojęcie liczby 2. Będziemy 

układać obrazki z figur geometrycznych według wzoru. Podczas zabaw wykonywaliśmy liczne 

ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała. 

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 Rozmowy o wybranych dziełach sztuki i sposobie ich wykonania. 

 Wizyta w muzeum, w galerii sztuki, oglądanie albumów z obrazami czy rzeźbami. 

 Wspólne malowanie obrazu lub wykonanie rzeźby.

 Zabawy w wyszukiwanie podobnych przedmiotów według wybranej cechy, np. ze 

względu na kolor, kształt.

 Zabawy w przeliczanie różnych przedmiotów w otoczeniu.

 Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.



TEMAT TYGODNIA: Ciepło i miło (28.11-02.12.2022)
Drodzy Rodzice,

zabawy takie jak Idzie rak nieborak czy Sroczka kaszkę ważyła należą do grupy zabaw 

paluszkowych. Polegają na wypowiadaniu tekstu przy jednoczesnym pokazywaniu go na ciele 

dziecka. Są proste, a jednocześnie wspomagają rozwój sprawności rączek i paluszków w okresie, 

kiedy dziecko nie potrafi jeszcze wycinać, lepić czy przyklejać. Są dobrym ćwiczeniem skupiania 

uwagi. Pozwalają się zrelaksować i wywołują przyjemne emocje związane z przebywaniem z 

drugim człowiekiem. Uczą podstaw dialogu (zasada naprzemienności), przyczyniają się do rozwoju

języka i poznawania własnego ciała. Warto bawić się z maluchami w znane zabawy paluszkowe, 

można też poszukać nowych w książkach lub w internecie. 

W tym tygodniu będziemy zwracać baczną uwagę na pogodę. Gdy na zewnątrz jest coraz 

zimniej, często pada deszcz, a czasem nawet śnieg, dbamy o to, by się odpowiednio ubierać. 

Chcemy, by było nam ciepło i sucho niezależnie od pogody. O tym będziemy rozmawiać, także w 

przedszkolu. Poznamy różne rodzaje nakryć głowy oraz obuwia. Przed wyjściem na spacer cały 

czas ćwiczymy samodzielność w ubieraniu się.

Poznamy piosenkę Wiatr i chmurki: będziemy określaliść jej nastrój, naśladować ruchem 

wiatr i deszcz. Będziemy ćwiczyć rytmy na czapkach i szalikach oraz kształtować umiejętność 

przeliczania elementów w zbiorze podczas liczenia butów. Będziemy rozwijać sprawność 

motoryczną w trakcie przenoszenia skarpety klamrą do bielizny oraz przekładania sznurków przez 

otwory. Będziemy naklejać ozdobne elementy tak, by stworzyć bluzkę dla Pani Jesieni oraz 

wyklejaćy sweter dla Tupa kolorową włóczką. W zabawach rytmicznych i muzycznych ruchem 

będziemy odzwierciedlać nastrój utworu muzycznego.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 Rozmowy o muzyce i nastroju, w jaki nas wprawia.

 Zabawy w wystukiwanie rytmów różnymi przedmiotami.

 Zabawy w ciepło / zimno z użyciem określeń: na, w, obok, za, przed.

 Rozmowy o tym, jak ubierać się odpowiednio do pogody.

 Wspólne zabawy paluszkowe.

 Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.



TEMAT TYGODNIA: Świąteczne pocztówki 5.12.9.12.2022

Drodzy Rodzice,

w kolejnym tygodniu poświęcimy uwagę listom, poczcie i pracy listonosza. Na podstawie 

wiersza I. Salach List poznamy pracę listonosza oraz drogę musi przejść list, by trafić do adresata.  

Poznamy znaczenie słowa paczka i będziemy rozpoznawać przedmioty za pomocą dotyku. 

Będziemy bawić się w pocztę i stemplować koperty.

Będziemy trenować przeliczanie i określanie, w którym zbiorze jest więcej elementów, oraz 

kontynuowanie rytmów dwuelementowych.  Będziemy szukać różnic między obrazkami i 

wskazywać przedmiot, który nie pasuje do pozostałych. Lubimy bawić się ciastoliną i plasteliną, 

będzimy odciskać foremki i malować powstałe kształty farbami.

Ćwiczymy rozpoznawanie głosów kolegów i koleżanek oraz współpracę podczas zabaw w 

ogrodzie. Będziemy słuchać utwory H. Niewiadomskiej Marzenia i mówić o swoich pragnieniach 

w kontekście zbliżających się mikołajek. Cały czas uczestniczymy w zabawach rytmicznych i 

muzycznych z przyborami (kółkami, woreczkami gimnastycznymi itd.) lub bez nich. 

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 Zabieranie dziecka na pocztę i tłumaczenie, do czego służy ta instytucja.

 Przygotowanie pocztówki i wysłanie do bliskiej osoby.

 Inicjowanie rozmów z dziadkami oraz innymi starszymi członkami rodziny o tym, jak 

dawniej komunikowali się, nie mając telefonów i komputerów.

 Zabawy w przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów. 

 Zabawy w rysowanie dwuelementowych rytmów z kolorowych kółek, kwadratów i 

kresek.

 Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.



TEMAT TYGODNIA: Zwierzęta zimą 12.12-16.12.2022
Drodzy Rodzice,

nawet w środku miasta można umożliwić dziecku obserwację ptaków, wieszając karmnik na

balkonie lub po prostu za oknem (w bezpiecznym miejscu, by nie dostały się do niego drapieżniki). 

Należy pamiętać, że trzeba go czyścić i regularnie dosypywać ziarna. Pokarm musi być osłonięty 

przed śniegiem. Ptaki można karmić od początku zimy do kwietnia.

W kolejnym grudniowym tygodniu będziemy rozmawiać właśnie o tym, czego zwierzęta 

potrzebują, by przetrwać zimę. Będziemy słuchać kolejnego opowiadania o przygodach Tupa, który

wraz z dziećmi obserwował ptaki przylatujące do przedszkolnego karmnika. Nauczymy się 

rozpoznawać wróbla, gila i sikorę bogatkę. Będziemy obserwować ptaki podczas pobytu w 

przedszkolnym ogrodzie i spacerów. Zastanowimy się, z czego ptaki budują swoje gniazda. 

Posłuchamy odgłosów i postaramy się dopasować je do ptaków, które je wydają. Będziemy 

wykonywać  różne prace plastyczne. Bedziemy mówić też o innych zwierzętach zimą. Dowiemy się

że niedźwiedź zasypia w gawrze, a jeż pod kupką liści. Zwrócimy uwagę na pracę leśnika i 

dokarmianie takich zwierząt, jak sarny, dziki czy zające. 

Poznaliśmy nową piosenkę i będziemy uczestniczyć w zabawach ruchowo-rytmicznych do 

niej. Podczas zabaw wykonamy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także 

kształtujące prawidłową postawę ciała. Będziemy ćwiczyć celność.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 Rozmowy o tym, jak można pomagać zwierzętom w zimie.

 Wspólne wykonanie karmnika dla ptaków i systematyczne ich dokarmianie.

 Spacer w parku / lesie oraz próby wyszukania i rozpoznania tropów zwierząt na śniegu. 

 Przesypywanie, wkładanie drobnych przedmiotów do butelki, ugniatanie, lepienie, 

zabawy folią bąbelkową.

 Zabawy w dzielenie wyrazów na sylaby. 

 Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek, recytowanie rymowanek.


