
RW 30.11 – 6.12.2020 

Temat tygodnia: Andrzejki i Mikołajki. 

 

Temat: ANDRZEJKI 

 

 

 

Pomoce: 

• oliwka do masażu 

• olejek lawendowy 

• wentylator lub suszarka do włosów 

• kolorowe confetti 

• białe tekturowe kartki papieru 

• kolorowa plastelina 

• kolorowe karteczki z wróżbami 

• kapcie uczestników imprezy 

• garnek z roztopionym woskiem 

• klucz z dużą dziurką 

Przebieg zajęć 

1. Powitanie uczestnika zajęć poprzez masaż rąk oliwką z olejkiem lawendowym (zapach 

jesieni) z jednoczesnym śpiewaniem piosenki powitalnej „Witaj (imię), jak się masz…” z 

jednoczesnym masowaniem dłoni dziecka balsamem. 



2. Spotkanie z żywiołem – WIATR. 

Umieszczanie w strumieniu powietrza (wentylator, suszarka do włosów) kolorowych wstążek 

z bibuły i rozwiewanie confetti. 

3. Wykonanie pracy plastycznej „Andrzejkowy klucz”. 

Dziecko z pomocą rodzica formują z kolorowej plasteliny czarodziejski, andrzejkowy klucz 

lub wraz z dzieckiem wyklejają kontur klucza kolorową plasteliną. 

4. Andrzejowe wróżby. 

Wróżenie z kolorów. Wrzucamy do kapelusza kolorowe karteczki i pomagamy 

dziecku, aby wylosowało po jednej z nich. Uczestnik zabawy losuje karteczki – wróżby na 

podstawie, których odczytujemy znaczenie wróżby. 

BIAŁY – wkrótce udasz się w daleką podróż 

ŻÓŁTY – czeka cię miła niespodzianka 

POMARAŃCZOWY – spełni się większość twoich marzeń 

CZERWONY – zaprzyjaźnisz się z nową i ciekawą osobą 

RÓŻOWY – wygrasz nagrodę w konkursie piękności 

ZIELONY – pogodzisz się z ukochaną osobą lub spotkasz miłość swojego życia 

NIEBIESKI – szalone powodzenie w miłości i finansach 

CZARNY – otrzymasz wymarzony prezent 

 

Zabawa „Kto pierwszy”. Dziecko wraz z opiekunem zdejmują po jednym kapciu i 

ustawiają jeden za drugim w celu wywróżenia. Właściciela kapcia, który pierwszy znajdzie 

się za progiem, w najbliższym czasie spotka coś miłego. 

Lanie wosku. Rodzice w imieniu dzieci leją roztopiony wosk przez dziurkę od klucza 

do wody, wypowiadając zaklęcie: „Czary – mary wosku lanie, co ma się stać, niech się 

stanie”. Wspólnie z dzieckiem ustalamy znaczenie powstałych figur. 

Andrzejkowe puzzle. Rodzic wraz z dzieckiem rozcina, a następnie wspólnie starają 

się złożyć poprawnie obrazki. Tego, któremu uda się położyć ostatni kawałek do każdego 

obrazka spotka w niedługim czasie coś miłego. 

 



 



 

 

 



Temat: Przyszedł GRUDZIEŃ. 

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 – jesień. Stymulacja wzroku – 

zaciemniony pokój, zabawa lampką, wodzenie wzrokiem za źródłem 

światła. Stymulacja smaku – miód. Stymulacja węchu – lawenda, kawa, 

wanilia.  Masaż dłoni i przedramienia zapachem lawendowym. 

Stymulacja słuchu – odgłosy jesieni:  

 https://www.youtube.com/watch?v=s2cpX-FUe6E,  

https://www.youtube.com/watch?v=0GnCILFQa5E, 

https://www.youtube.com/watch?v=E6Q2OYfSuC0, 

Stymulacja dotyku – zabawa liśćmi, kasztanami, orzechami i szyszkami. 

Zabawa ciepłą wodą – zanurzanie dłoni, chlapanie. 

4. Proszę przeczytać dziecku wierszyk, opowiedzieć o zimie i dowolną 

techniką wspólnie pokolorować obrazek  

GRUDZIEŃ - Janusz Minkiewicz 

W grudniu rzadko ptak zaśpiewa 

w srebrze stoją wszystkie drzewa. 

Naszą rzeczkę po kryjomu, 

w nocy lodem okuł mróz. 

Sanki wezwał i do domu 

z lasu nam choinkę wniósł. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2cpX-FUe6E
https://www.youtube.com/watch?v=0GnCILFQa5E
https://www.youtube.com/watch?v=E6Q2OYfSuC0


 



Temat: MIKOŁAJKI. 

 

Co to za postać? MIKOŁAJ 

 

 

 

 



 

Bajki o Mikołaju: 

https://www.youtube.com/watch?v=sRteMg2irkc 

https://www.youtube.com/watch?v=qx5WvWjnWVM 

 

Świąteczne piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=AmBcYFEs1N4 

https://www.youtube.com/watch?v=S2sadu6gghw 

https://www.youtube.com/watch?v=HDUIPBjfat8 

 

 

Usprawnianie manualne.  

Proszę dowolną techniką pokolorować (kredki, farby, mazaki) lub 

wykleić (kolorowa bibuła, wycinanki, plastelina) obrazki. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRteMg2irkc
https://www.youtube.com/watch?v=qx5WvWjnWVM
https://www.youtube.com/watch?v=AmBcYFEs1N4
https://www.youtube.com/watch?v=S2sadu6gghw
https://www.youtube.com/watch?v=HDUIPBjfat8


 



 



 


