
Drogie Serduszka! Drodzy Rodzice! 
Propozycje aktywności na 16.12.20201r. 

 
 

1.Przywitajmy się wesoło.  
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

 
 
 Kochane dzieci!  

        Witam Was serdecznie. Na pewno wiecie już, że już niedługo święta – utrwalamy 

tradycje Bożonarodzeniowe 

 

 

  
1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.  

Lusterko dla każdego dziecka.  

Rodzice rozdają dzieciom lusterka. Demonstrują prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając     

je kilkakrotnie.  

Fruwający ptak –dzieci dotykają czubkiem języka za górnymi i za dolnymi zębami, tak jak ptak, 

który siada na gałęzi drzewa i na ziemi.  

Dziobek ptaka–dzieci wypychają wargi do przodu i, na zmianę, zamykają je i otwierają.  

Budujemy gniazdko –dzieci przesuwają język po górnej i po dolnej wardze od zewnętrznej strony 

ust, a następnie lądują w gnieździe: przyklejają język przy górnych dziąsłach.  

Dzięcioł –czubkiem języka uderzają za górnymi zębami. 

 
 2.Zabawa  

„Kalambury” – w tej zabawie za pomocą gestów musimy pokazać np. tytuł bajki, postać z bajki, 

czynność, zwierzątko. 

3. Zagadki: 

Przywieźli ją z lasu, Pięknie przystroili. Teraz będzie z nami. By święta umilić. (choinka) 

Co to są za gwiazdki ,odpowiedzcie śmiało, które stroją ziemię w sukieneczkę białą?   

(płatki śniegu) 

W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami, można je zobaczyć nocą, wieczorami.  (gwiazdy) 

 

4. Piosenki Świąteczne - https://www.youtube.com/watch?v=awUmsG1r5wE 

 

5..Pokoloruj Mikołaja. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://www.youtube.com/watch?v=awUmsG1r5wE


 



Propozycje aktywności na 17.12.20201r. 
 

Zabawa na powitanie – Witajcie. 

Na powitanie niech każdy wstanie , 
niech każdy wstanie raz, dwa , trzy, 

A po ukłonie zaklaszcze w dłonie , 

zaklaszcze w dłonie raz, dwa, trzy. 

 
 
1.Słuchanie utworu A. Galica „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 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 nie chętnie 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.                         

Aniołek powędrował dalej, głośno dzwoniąc swoim dzwoneczkiem. 

2.Omówienie treści utworu ze szczególnym zwróceniem uwagi na temat: 

Co robimy w święta Bożego Narodzenia? Z kim się spotykamy? 

Rozmowa na temat polskich tradycji  bożonarodzeniowych. 

 

2. Karta pracy nr 1 

Policz ile jest przedmiotów w danym zbiorze. 



 
 



Propozycje aktywności na 20.12.20201r. 
 

 

1.Zabawa ruchowa: „Chodź gwiazdeczko”. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQfufb-R9Zg 

2.„Prezenty”- zabawa matematyczna. 

- Ile prezentów jest pod pierwszą, drugą, trzecią choinką? dzieci przeliczają prezenty. 

-Pokaż choinkę, pod którą choinką jest najwięcej prezentów? 

-Pod którą choinką jest najmniej prezentów?-Wskaż trzecią choinkę itp. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FQfufb-R9Zg


3. Popraw po śladzie. 

 

 

 



Propozycje aktywności na 21.12.20201r. 
 

 

1.Zabawa ruchowa przy piosence „ Choineczka” 

https://www.youtube.com/watch?v=1Te5q8JTr_Y 

 

2.  Pierwsza gwiazdka 

Wyjaśniamy dzieciom, że pierwsza gwiazdka na wigilijnym niebie jest polską tradycją oznaczającą 

moment rozpoczęcia wieczerzy w rodzinnym gronie. Jaki kształt naprawdę ma gwiazda? To kształt 

zbliżony do kuli. Spróbujmy stworzyć ten kształt za pomocą naszych dłoni, samego tułowia i całego 

ciała. Dlaczego więc, skoro naprawdę jest kulą, rysujemy ją z „ramionami”? Z daleka wydaje nam się, 

że gwiazdy mają „promienie”. 

 

3. Rozmowa wprowadzająca do tematu Świąt Bożego Narodzenia. 

- Jakie zbliżają się święta? 

- Jak przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia? 

- Co dzieci lubią najbardziej w tym okresie? itp. 

4. Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Te5q8JTr_Y


Propozycje aktywności na 22.12.20201r. 

 

1. „Pajączek" to bardzo wesoła zabawa, która zapewni Wam "wygimnastykowanie" paluszków  

                           https://www.youtube.com/watch? v=ZhF0KaTm2WM 

 

2. „Idą Święta już”- https://www.youtube.com/watch?v=7EQwnVOekiA 

 

 

3. Opowiadanie nauczyciela pt. „Domowe przygotowania do Wigilii". 

„Michaś i jego rodzina przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia. Rodzice z dziećmi wybierają się 

po choinkę do własnego lasu – wybierają najpiękniejszą i zabierają ją do domu. Wspólnie stroją 

choinkę ozdobami, które wcześniej sami zrobili. Tatuś przypina lampki, a mamusia piecze ciasta, 

Michaś i jego siostra Małgosia wieszają ozdoby. Każdy ma przydzielone zadanie. W Wigilię dzieci 

nakrywają stół, stawiają świece, ustawiają talerze i rozkładają sztućce. Tatuś smaży rybę, a mamusia 

lepi pierogi z grzybami razem z Michasiem i Gosią . W domu panuje miła, świąteczna atmosfera. 

Wszyscy są uśmiechnięci i grzeczni względem siebie. Wieczorem kiedy wszystko jest gotowe                  

i przyjechała babcia z dziadkiem, cała rodzina zasiada do wigilijnego stołu. Dzielą się opłatkiem, 

śpiewają kolędy i składają sobie życzenia. Cieszą się prezentami, które znaleźli pod choinką". 

 

 

4. Rozmowa n/t treści opowiadania. 

- Gdzie rosła choinka? (w lesie) 

- Gdzie zabrali choinkę z lasu?(do domu) 

- Co smażył tata?(ryby) 

- Co lepiła mama w kuchni?(pierogi)? 

- Co zrobiły dzieci z choinką? (ubrały choinkę w bombki, ozdobiły, przystroiły) 

- Co znalazły dzieci pod przystrojoną choinką? (prezenty) 

 

5. Karta pracy – skreśl obrazek, który nie pasuje do pozostałych. 

https://www.youtube.com/watch?v=7EQwnVOekiA


5.

 



Propozycje aktywności na 23.12.20201r. 

 

1. „Wyprawa po choinkę”- opowieść ruchowa – zabawa z rodzicami . 

- Wybieramy się do lasu po choinkę - marsz z wysoko uniesionymi kolanami. 

- Jesteśmy już w lesie. Musimy teraz zachowywać się cicho. Mieszkańcy lasu nie lubią hałasu - dzieci 

zatrzymują się i przykładają palec do ust. 

- Rozejrzyjmy się za choinką! - dzieci rozglądają się, przykładają rękę do czoła, naśladują patrzenie 

przez lornetkę. 

- Popatrzcie! Tam widzę choinkę. Podbiegnijmy do niej - dzieci uderzeniami rąk o uda naśladują bieg. 

- Zabierzemy choinkę do przedszkola – ruch zabrania choinki na plecy. 

- Wracajmy - marsz z wysoko uniesionymi kolanami. 

2. „Święta to czas niespodzianek”- https://www.youtube.com/watch?v=ZZuYuJSjqXo 

3.Składamy życzenia 

    Wigilijną tradycją jest składanie sobie życzeń. Czego można życzyć z okazji świąt Bożego 

Narodzenia? Swobodna rozmowa.  

Pokazujemy dzieciom prawdziwy opłatek i przełamać go, aby dzieci mogły usłyszeć jego dźwięk. Czy 

dźwięk łamania jest krótki, czy długi? Cichy czy głośny? Delikatny czy też mocny? Wyjaśniamy, że 

opłatek łamiemy z osobą, której składamy życzenia. Pamiętajcie – życzymy sobie wzajemnie 

wyłącznie dobrze, bo życzenia… się spełniają!  

4. „kolorowe bombki” – samodzielne( lub z rodzicami) wykonanie ozdób choinkowych, naklejanie na 

nie nasion, ziaren, koralików, wstążek, cekinów. Słuchanie kolęd i pastorałek. 

5. Piosenki Świąteczne 

https://www.youtube.com/watch?v=fHJJ1_wetTg 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, kochani Rodzice! 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt 

Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.  

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, kochane Serduszka! 

Niech te Święta tak wspaniałe będą całe jakby z bajek, niechaj gwiazdka z nieba leci, niech Mikołaj 

tuli dzieci, biały puch niech z góry spada, niechaj piesek w nocy gada, niech choinka pachnie pięknie 

no i radość będzie wszędzie! 

6. Karty pracy 1 i 2 

1. Połacz w pary takie same bombki 

2. Połacz obrazki z cieniami 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZuYuJSjqXo
https://www.youtube.com/watch?v=fHJJ1_wetTg


 



 


