
ŚWIETLICA SZKOLNA 
GRUDZIEŃ 2021 ROKU 

 
temat tygodnia 06.12 – 10.12.2021 r. „Kochany Panie Mikołaju.” 

temat tygodnia 13.12 – 17.12.2021 r. „My się zimy nie boimy.” 

temat tygodnia 20.12 – 24.12.2021 r. „Magia Świąt Bożego 
Narodzenia.” 

 
 



 

Temat tygodniowy Zajęcia rozwijające mowę  i 
myślenie 

Zajęcia umuzykalniające i 
multimedialne 

Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Zajęcia sportowe 

06.12 - 10.12.2021 r. 
"Kochany Panie Mikołaju." Wieczór Mikołajowy, 

Anielska pomoc, Prezent dla 
Mikołaja, rozmowy nt. 
wysłuchanych wierszy; 

Czytanie fragmentów 
książki Nieznane przygody 

Mikołajka; 

Rozmowa na temat emocji 
towarzyszących 

obdarowywaniu się 
mikołajkowymi prezentami; 
Rozmowa kierowana Gdzie 

mieszka Mikołaj, kto mu 
pomaga rozdawać 

prezenty?; 

 

Słuchanie piosenki Pada 
śnieg; 

Święty Mikołaj – historia 
prawdziwa– prezentacja 

multimedialna; 

Oglądanie bajki 
„Świąteczne życzenia”, 
rozmowa z dziećmi na 

temat bohaterów 
występujących w bajce i ich 

zachowania. 

Zapoznanie z piosenką Mój 
kochany Mikołaju; 

Oglądanie bajki Pomocnik 
św. Mikołaja; 

 

Wymarzony prezent praca 
plastyczna dowolną 

techniką; 

Święty Mikołaj – portret 
pastelami; 

Portret św. Mikołaja – 
wycinanie, wyklejanie 
postaci z czerwonego 

papieru, ozdabianie 
wybranych elementów 

watą; 

Witraże świąteczne – 
wypełnianie bibułą 
wyciętego konturu 

świątecznych motywów 
mikołajkowych; 

Praca plastyczna Skarpeta 
na prezenty; 

Kolorowanie świątecznych 
obrazków tematycznych; 

Zabawa ruchowa- Taniec 
dla Świętego Mikołaja; 

Zabawy ruchowe: Ciepło-
zimno, Ciuciubabka; 

Tor przeszkód z 
elementami 

gimnastycznymi i 
równowagi; 

Zabawy ruchowe przy 
muzyce – Idzie zuch, wicher 

dmucha; 

Gry i zabawy integracyjne z 

piłką, zabawa Lustro, 

Fotograf; 

Zabawa ruchowa 
Łyżwiarze; 

 

 

 

13.12 – 17.12.2021 r. Coraz bliżej Zima – Zajęcia muzyczno - Zimowy krajobraz mojego Zabawa ruchowa Psie 



"My się zimy nie boimy." charakterystyka, 
pogadanka na temat – 
Skąd się bierze śnieg?; 

Czytanie bajki o św. 
Mikołaju z podziałem na 

role; 

Redagowanie listu do 
Mikołaja, adresowanie 

kopert; 

Przegląd prasy dziecięcej, 
głośne czytanie ciekawych 

artykułów związanych z 
tematem; 

Wysłuchanie wiersza Biała 
zima; 

 
Rozmowa nt. Jakie ptaki 

zimują w Polsce? 
Jak możemy pomóc 
im przetrwać zimę?; 

Czytanie wiersza J. Tuwima 
Ptasie radio; 

Kodeks postępowania w 
czasie zimy; 

ruchowe Tańczą śnieżynki; 

Zabawa z piosenką Zima 
zła; 

 
Zabawa ruchowa do 

muzyki (Zima Antonio 
Vivaldi); Taniec z gazetami; 

Nauka piosenki Hu hu ha 
nasza zima zła; 

Taniec integracyjny 
Zuzanna; 

Nauka piosenki Pędzą, 
pędzą sanie; 

Taniec integracyjny Śnieżek; 

miasta – pastele; 
 

Pani Zima – praca farbami; 
 

Odrysowywanie 
i wycinanie ażurowych 

śnieżynek – dekoracja sali; 
 

Białe witraże- wycinanie 
w/g szablonu, klejenie; 

 
Rysunek kredą na czarnym 

papierze Nocne miasto 
zimą; 

 
Choinka metodą origami; 

 
Wspólne rozłożenie i 
ubranie świetlicowej 

choinki; 
 

Praca plastyczna Karmnik 
dla ptaków; 

 
Kolorowanie pracy Gdzie 

trafiają prezenty Świętego 
Mikołaja?; 

 
Świąteczne dekorowanie 

sali; 

zaprzęgi; 

Zabawa Zapraszam do 
siebie tych, którzy; 

Rzucanie kulkami śniegu do 
celu; 

Lepienie bałwana na boisku 
szkolnym; 

Zabawa ruchowa Pada 
śnieg; 

Gry i zabawy 
zręcznościowe w Sali 

zabaw Rzucanie do celu, 
rzucanie i łapanie piłek; 

Zabawa integracyjna: 
Zgadnij jakim ptakiem 

jestem, Zmarznięte ręce; 

Zabawa ruchowa Śnieżynki; 
Gry i zabawy na sali 

gimnastycznej z 
wykorzystaniem piłek, 

kręgli, ringo; 

20.12 – 24.12.2021 r. 
"Magia Świąt Bożego 

Swobodne wypowiedzi 
dzieci na temat: Dlaczego 

Słuchanie i śpiewanie kolęd Magia Świąt - praca 
plastyczna z 

Raz, dwa, trzy – Baba Jaga 
patrzy- zabawa z 



narodzenia." lubimy Boże Narodzenie?; 

Wysłuchanie treści wiersza  
Przed choinką; 

Wieczór Wigilijny – 
pogadanka o zwyczajach i 
tradycjach świątecznych; 

Pogadanka - Skąd wziął się 
zwyczaj śpiewania kolęd?; 

Wysłuchanie opowiadania 
J. Dymkowskiej Legenda o 

choince; 

Noworoczne plany – 
swobodne wypowiedzi 

uczniów; 

Redagowanie życzeń 
świątecznych dla 

najbliższych; 

i pastorałek; 

Nauka wybranej kolędy; 

Słuchanie i śpiewanie kolęd 
w wykonaniu Arki Noego; 

Emisja filmów związanych 
tematycznie z Bożym 

Narodzeniem; 

Zajęcia literacko-
komputerowe – układamy 

życzenia świąteczne, 
wyszukujemy wesołych 

życzeń na stronach 
internetowych; 

Zabawa przy muzyce Taniec 
elfów; 

Oglądanie bajki Artur ratuje 
Gwiazdkę; 

wykorzystaniem brokatu; 

Choinka– wyklejanka z kół; 

Praca plastyczna- orgiami 
płaskie Magiczne kółeczka i 

kwadraty - Mikołaj 

Karty świąteczne- 
przygotowanie elementów, 

wyklejanie; 

Wykonywanie ozdób 
choinkowych z bibuły, waty 

i innych materiałów; 

Pomagam w 
przedświątecznych 

porządkach – rysunek 
kredkami; 

Ażurowe serwetki – praca 
manualna; 

elementem ruchu 

Zabawa ruchowa Czerwone 
– zielone; 

Zabawa Dzieci w domkach, 
dzieci na spacer; 

Lepienie bałwana - zabawa 
konstrukcyjna; 

Zabawy ruchowe na 
powietrzu; 

Zabawy ruchowe przy 
muzyce Pociąg z krzeseł do 
krainy Mikołaja, Śniegowa 

zabawa; 

 


