
15.12.2021 (środa) 

Temat: W świątecznym nastroju  

 

1. Słowne zgadywanki. 

 

Gałązki zielone igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne,  

przez dzieci kochane. (Choinka) 

 

W święta uroczyste, grudniowe, 

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe, 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 

od choinkowych lampek rozgrzana.  (Bombka) 

 

W czas Bożego Narodzenia je śpiewamy 

 i Pana Jezusa chętnie wychwalamy. (Kolęda) 

 

Siadamy do niej dorośli i dzieci,  

gdy pierwsza gwiazda zaświeci.  (Wigilia)  

 

Co roku wyrusza w długą drogę, 

Czerwoną ma czapę i długą białą brodę, 

Wyraz twarzy uśmiechnięty. 

Czy już wiecie, kto to taki? (Mikołaj) 

 

Wczoraj w lesie była, 

 Dziś świecącą  suknie założyła. (Choinka) 

 

2. Ćwiczenia warg i języka 

 

Dzieci naśladują ruchy Rodzica 

– kręcenie czubkiem języka za dolnymi zębami 

– oblizywanie warg czubkiem języka, przy otwartych ustach 

– rozciąganie warg w szerokim uśmiechu 

– mlaskanie wargami 

– robienie zdziwionych min – wargi zaokrąglone 

– ściąganie warg w ryjek 

– ułożenie języka za dolnymi zębami, przy szeroko otwartych ustach 

 

3. Muzyczna gimnastyka 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

4. Słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy pt. ,,Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?”. 

 

,, Pewnej ciemnej nocy, kiedy padał gęsty, biały śnieg, z nieba na  

ziemię wędrował mały Aniołek i niósł w ręce złoty dzwoneczek.  

Hop, hop, hop, hop – przeskakiwał Aniołek z płatka na płatek, aż  

znalazł się na ziemi. Spotkał go szary, pręgowany Kocur, który  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


właśnie wyszedł na spacer.  

- Co ty tu robisz? spytał Kocur Aniołka.  

-Jak to co? Idę, żeby przypomnieć wszystkim, że są święta  

Bożego Narodzenia – odparł Anioł – będę głośno dzwonił moim  

dzwoneczkiem.  

-A komu potrzebne są święta Bożego Narodzenia? – mruknął  

niechętnie Kot.  

-Nie wiesz komu? – zdziwił się Aniołek i zadzwonił  

dzwoneczkiem.-  

Wszystkim! Wszystkim potrzebne jest Boże Narodzenie – i  

znowu zadzwonił.  

-Wszystkim – prychnął kocur. – Wszystkim, to znaczy komu?  

-Och – westchnął Aniołek i usiadł na zaśnieżonym płocie – to  

długa historia. Święta Bożego Narodzenia potrzebne są choince,  

żeby mogła ubrać się w kolorowe bombki, i gwiazdkom, żeby  

mogły wyrosnąć na czubku choinek.  

-I komu jeszcze? – zapytał zaciekawiony Kot.  

-Jeszcze? – Aniołek zastanowił się chwilkę – Boże Narodzenie  

potrzebne jest mamusi, żeby ubrała się w najpiękniejszą  

sukienkę, i tatusiowi, żeby pokazał jaki jest mocny i przyniósł do  

domu największą choinkę, i dzieciom, które czekają na prezenty.  

-I jeszcze? – dopytywał się Kot. – Po co jeszcze są te święta?  

-Jeszcze po to – odparł Aniołek – żeby wszyscy spróbowali jak  

smakuje biały, wigilijny opłatek i żeby zaśpiewali kolędę:  

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.  

-Tak zamruczał Kot – teraz już wiem, po co jest Boże  

Narodzenie.  

A Aniołek powędrował dalej, głośno dzwoniąc swoim  

dzwoneczkiem”.  

 

Rozmowa na temat treści opowiadania. (Rodzic zadaje pytania dziecku) 

- Jaka była pogoda, kiedy Aniołek wędrował na ziemię?,  

- Kogo spotkał Aniołek na ziemi,  

- O co Kot zapytał Aniołka?,  

- Komu potrzebne jest Boże Narodzenie? 

 

5. Słuchamy piosenki pt.,,Zbliżają się święta”.  

https://www.youtube.com/watch?v=8Yn5h-VZ0ro 

 

6. Kolorowanie malowanki o tematyce świątecznej 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2016/12/skarpeta-kolorowanka.jpg 

https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/wesolych-swiat-boze-narodzenie/ 

https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/wesolych-swiat-kartka-swiateczna/ 

 

7. Dla zainteresowanych  wolnych chwilach (układanie puzli)  

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2016/12/puzzle-z-cyframi.jpg 

8. Dla zainteresowanych rysowanie po śladzie 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2016/12/miko%C5%82aj-po-%C5%9Bladzie-Kopia.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=8Yn5h-VZ0ro
https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/wesolych-swiat-boze-narodzenie/
https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/wesolych-swiat-kartka-swiateczna/
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2016/12/puzzle-z-cyframi.jpg
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2016/12/miko%C5%82aj-po-%C5%9Bladzie-Kopia.jpg

