
RW 14 – 20.12.2020 

Temat tygodnia: Coraz bliżej Święta… 

 

Temat: DEKORACJE ŚWIĄTECZNE. 

 

1. Czynna i bierna współpraca podczas porannych czynności higienicznych 

(świadoma droga do łazienki, zapalanie światła, odkręcanie wody, mycie 

rąk, twarzy, namydlanie, spłukiwanie, wycieranie ręcznikiem) Proszę o 

użycie jak największej ilości niebieskich akcesoriów: niebieski=łazienka. 

2. Czynna i bierna współpraca podczas śniadania – karmienia lub 

samodzielnego spożywania (prawidłowa pozycja przy stole, trzymanie 

pokarmów w ręku, posługiwanie się sztućcami – łyżka, kierowanie 

sztućca w stronę ust, kultura spożywanie posiłku). Proszę o użycie jak 

największej ilości żółtych akcesoriów: żółty=posiłek. 

3. Stymulacje wielozmysłowe 

Stymulacja polisensoryczna wg pór roku – ZIMA. Stymulacja wzroku – 

zaciemniony pokój, zabawa lampką, wodzenie wzrokiem za źródłem 

światła, zapaloną świecą, latarką. Stymulacja smaku – miętowa herbata. 

Stymulacja węchu – olejek miętowy.  Masaż dłoni i przedramienia oliwką 

z dodatkiem zapachu miętowego. Stymulacja słuchu – odgłosy zimy: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I_5dMY2_f_c 

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

C2CdWDsBU0&list=PLyGLe9F4g2d7wIuxOhbPbLuNtGI6wTBbw&ind

ex=6 

https://www.youtube.com/watch?v=D_GSGUIh4gM&list=PLyGLe9F4g2

d7wIuxOhbPbLuNtGI6wTBbw&index=2 

Stymulacje dotykowe: 

 - zabawa ciepłą i zimną wodą – zanurzanie dłoni, chlapanie przelewanie 

wody po rękach,  

- zabawy śniegiem, lodem, smakowanie kostek lodu; ( np.pocieranie 

policzków), 
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- dotykanie balonów napełnionych ciepłą i zimną wodą, 

- wlewanie wody do butelki - potrząsanie, 

- barwienie atramentem wody w słoiku, 

- granie na słoikach z wodą, 

- rzucanie papierowymi śnieżkami 

 

4. Zajęcia z elementami sylweterapii – spacer, wyjście na powietrze, 

zbieramy gałązki świerkowe, sosnowe, szyszki, itp., które wykorzystamy 

do przygotowania wieńców świątecznych i stroików. 

5. Stroik świąteczny na stół # czerwony # DIY # Boże Narodzenie  

 

           https://www.youtube.com/watch?v=iB0vz2nG4F4 

 

6. Jak zrobić świąteczny wianek z żywego świerku. 

https://www.youtube.com/watch?v=4UPvbscYBo8 

 

7. Bombka z papieru - praca plastyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=VvQI7jQQK44 

Proszę przygotować: 

- kolorowy papier (minimum dwa kolory), 

- nożyczki, 

- ołówek, 

- cyrkiel lub spodek do odrysowania kółek, 

- zszywacz, 

- klej, 

- sznurek lub wstążka. 

 

Proszę obejrzeć króciutki film z instrukcją wykonania zadania 

plastycznego, a następnie wspólnie z dzieckiem wykonać bombkę. 

Podczas pracy słuchamy świątecznych utworów: 

https://www.youtube.com/watch?v=2hHNb-OcJTM 

 Miłej zabawy … 
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