
PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NA GRUDZIEŃ 2019 ROKU  

W ŻŁOBKU IM. KUBUSIA PUCHATKA W DZIAŁOSZYNIE 

 

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

 Tworzenie radosnego nastroju w grupie podczas pobytu dziecka w grupie. 

 Wpajanie zdrowych nawyków żywieniowych.  

 Nawiązanie przez dzieci i opiekunki bliższego kontaktu z dziećmi nowo przyjętymi do 

Żłobka poprzez indywidualny kontakt i wspólne zabawy inicjowane przez opiekunkę. 

 Stworzenie dzieciom przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez wsparcie emocjonalne 

w trudnych dla dziecka chwilach. 

 Uwzględnianie potrzeb i możliwości każdego dziecka podczas wspólnych zabaw. 

 Modelowanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań podczas zabaw na sali. 

 Próby poruszania się parami, pociągiem, przy wężu ułatwiające bezpieczne 

przemieszczanie się pomiędzy salami. 

 Zachęcanie do współpracy z innymi dziećmi podczas zabawy, wymienianie się 

zabawkami, wspólne układanie klocków. 

 Kontynuacja nauki nawyku sprzątania zabawek po zakończonej zabawie – zbieramy 

klocki do pojemnika a zabawki odkładamy na półkę. 

 Próby samodzielnego spożywania posiłków w tym posługiwania się łyżeczką , 

widelcem i kubkiem. 

 Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych – myjemy ząbki,  

rączki i buzię. 

 Kontynuowanie przyzwyczajania do nocnikowania poprzez wykorzystywanie 

pozytywnych komunikatów i gestów. Próby wydłużania czasu spędzanego na nocniku. 

 



2. Zajęcia rozwijające rozwój poznawczy 

 Zabawa w „ Ciepło – Zimno”. Dzieci szukają ukrytych śnieżynek.  

 Wyrabianie masy piernikowej, wycinanie świątecznych kształtów. 

 Język angielski : zapoznanie z piosenkami świątecznymi w języku angielskim. Zajęcia 

związane z nauką koloru „white”. Organizacja dnia z przewodnim kolorem – białym. 

Wplecenie w zajęcia słownictwa związanego z okresem zimowym oraz świątecznym. 

 Zajęcia sensoryczne: „ Biało mi”. Zapoznanie dzieci z kolorem białym, prezentacja 

różnych tekstur w kolorze białym, produkty spożywcze ( owoce, warzywa) 

nawiązujące do koloru białego – poznanie zapachu, smaku, wyglądu. Lepienie 

bałwanka z białej masy papierowej. Praca zbiorowa „ Pada śnieg” – malowanie 

rączkami za pomocą białej farby przy piosence „ Pada śnieg, puszysty śnieg”.   

 „ Mikołajki”. Celebrowanie spotkania ze Świętym Mikołajem. Przygotowanie dzieci 

do odwiedzin gościa. Nauka tańca do piosenki „ Mikołaj”, zapoznanie z wierszykiem 

„ Mikołaju Nasz”. Praca plastyczna nawiązująca do tematu dnia.  

 Oglądanie ilustracji i czytanie krótkich wierszyków o tematyce zimowej i świątecznej. 

 Organizacja Kiermaszu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

 Dzieci starsze: Rozwijanie mowy biernej poprzez czytanie książeczek o zabawach, 

które można wykonywać podczas zimowej pogody. 

 Oglądanie obrazków ze zwierzętami w aurze zimowej. 

 Wprowadzenie w świąteczny klimat przez tworzenie ozdób choinkowych z masy 

solnej, wypiekanie pierników, słuchanie świątecznych melodii, ubieranie choinki 

 i dekoracji sali. 

 Aranżowanie zabaw z wykorzystaniem: -książeczek, obrazków - wskazywanie  

i opowiadanie o przedmiotach znajdujących się na obrazkach, zachęcanie do 

gaworzenia, nazywania, wskazywania. 

 



 Zajęcia związane z Dniem Górnika. Przeczytanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. 

 „GÓRNICZA CZAPKA” 

Ta czapka górnicza 

Ma puszyste piórka 

Pamięta tę czapkę 

Niejedna Barbórka 

Jest czapka jak węgiel 

Ze ścian korytarzy, 

A znaczek na czapce 

Wesoło się jarzy 

I nosi ja tata, 

Jak tylko pomiatam, 

 

 

 

Od wielkiej parady, 

Jak mówi – od święta. 

Ta czapka jest sławna 

Szeroko na świecie, 

Bo był w niej mój tata 

Na zdjęciu w gazecie. 

Jak godnie, jak pięknie 

Wyglądał w tej gali. 

Bo przecież to górnik 

Ze śląskiej kopalni. 

 

Praca plastyczna związana z tematyką dnia, przestawienie krótkiego filmu/bajki o pracy 

górnika. Zapoznanie dzieci ze strojem górniczym i specyfiką pracy górnika. 

 Ćwiczenia oddechowe i logopedyczne: cmokanie, dmuchanie na puszki z białej waty, 

ćwiczenia z użyciem waty jadalnej – kładzenie na wyciągnięty język, szybkie 

chowanie języka, lizanie waty trzymanej w dłoni przez dzieci,  

dźwiękonaśladownictwo, dmuchanie przez słomkę na makaronowe gwiazdki, 

ćwiczenia językowe dostosowane do poziomu dzieci. 

 Uczestnictwo w akcji charytatywnej „ Pełna miska dla schroniska”. Organizacja dnia 

mająca na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby i cierpienie czteronożnych przyjaciół. 

Zbiórka karmy, wykonanie wspólnego plakatu zachęcającego do wsparcia akcji. 

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne: 

 Budowanie wieży z klocków, piętrzenie, burzenie. 

 Prace przestrzenne: plakat, wypełnianie płaszczyzny farbą, kolorowym papierem. 

 Kontynuacja zabaw z poprzednich miesięcy. 



 Nawlekanie korali na sznurek. 

 Stymulowanie do chwytania zabawek oraz postukiwania, przekładania z ręki do ręki, 

rzucania - ćwiczenie chwytania dowolnego i pod kontrolą wzroku. 

 Układanie prostych dwuelementowych układanek wkładanych z uchwytem, 

stymulujące rozwój chwytu pęsetkowego.. 

 Piętrzenie i szeregowanie klocków - ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, precyzyjnego kontrolowania ruchów. 

 Ćwiczenie czynności wkładania mniejszych elementów w większe. Opiekunka czuwa 

nad poprawnym manipulowaniem. 

 Labirynt – przesuwanie koralików według jednej drogi- ćwiczenie ruchów palców, 

nadgarstka, dłoni. 

 Układanie dwuelementowych puzzli– rozwijanie wyobraźni  i myślenia oraz 

koordynacji ruchowej podczas doboru odpowiednich części układanki. 

 Dzieci starsze: dowolne zabawy w kącikach edukacyjnych: kuchnia, domek, łazienka. 

Opiekunka pokazuje i czuwa nad poprawnym wykonywaniem odpowiednich 

czynności: gotowanie, mieszanie, mycie lalek itp. 

 Próby malowania kredkami po kartce papieru – ćwiczenie koordynacji ruchowo – 

wzrokowej. 

 Malowanie farbkami na kartce papieru przy pomocy palców. 

 Wykonywanie ozdób świątecznych, pierniczków. 

4. Zajęcia umuzykalniające:         

 Śpiewanie piosenek przez opiekunkę i zachęcanie dzieci do klaskania  w rączki, 

poruszania się w takt muzyki. 

 Zabawy orientacyjno – porządkowe: „ Wirujące śnieżynki ", „ Ciepło - zimno ". 

 Zabawy na czworakach: „ Kto dogoni psa " , " Kotki na polowaniu ". 

 Zabawy w kole ze śpiewem: „ Spadająca gwiazdka ", „ Zima ", „ Pada śnieg ". 

 Rytmizowanie piosenek poprzez klaskanie i tupanie. 



 Zapoznanie z  piosenką: „ Zima zima, pada śnieg". 

 Zapoznanie z piosenką: „ Mikołaju ". 

 Słuchanie kołysanek i bajek dla dzieci ułatwiających wyciszenie i zasypianie. 

 Próby pokazywania słów piosenki związanej z tematem zimowym, świątecznym. 

5. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

 Stymulowanie prawidłowego siadania, raczkowania, pionizacji ciała niemowląt 

dostosowane do wieku i możliwości dziecka. 

 Wspomaganie dzieci rozpoczynających chodzenie poprzez prowadzenie za rączki  

i wykorzystanie chodzika. 

 Dzieci samodzielnie chodzące- Stwarzanie przestrzeni do swobodnego chodzenia po 

sali, wzmacniania mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg. 

 Nabywanie umiejętności poprawnego siedzenia w kole na dywanie. 

 Zabawy wspomagające ogólny rozwój ruchowy dziecka, ćwiczące duże partie 

mięśniowe : próby toczenia i rzucania piłki. 

 Zachęcanie dzieci do wykonywania prostych ruchów naśladowania gestów oraz 

świadomego kontrolowania ciała: machanie rączkami, klaskanie, ruchy głową. 

 Zachęcanie do raczkowania – układanie kolorowych zabawek na dywanie – „wyścigi 

do zabawki”. 

 Zwiększanie zakresu ruchów celowych rąk, koordynacji ciała podczas prób łapania 

baniek mydlanych, balonów. 

 Pobudzanie do schylania, sięgania po zabawki. 

 Próby pokonywania przeszkód na drodze: omijanie kręgli, przechodzenie przez 

zabawkę. 

 Ćwiczenia w utrzymywaniu równowagi: jazda na konikach i jeździkami. 

 Próby wchodzenia na schody – ćwiczenia równowagi i dużych partii mięśniowych. 

 Tunel – zabawy z elementami czworakowania. 



 Spacery zimowe, werandowanie. 

 Zapoznanie z zabawą : 

 „ Świeci gwiazdka” 

„ Świeci gwiazdka jedna, druga, 

Główką kręci, oczkiem mruga. 

Wszystkie gwiazdki zaświeciły, 

Wszystkie razem zatańczyły.” 

6. Zabawy paluszkowe:             

 Idzie Rak. 

 Myszka. 

 Płatek śniegu. 

 Wydzieranie śnieżynki. 

 Magiczne pudełko 

  


