
Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice! 

Propozycje aktywności do 24.12.2021 

* 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.  

*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.  



*.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 

* Praca plastyczna „Śnieżynki z cukru” 

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

*Gimnastyka  przy muzyce „Sposób na nudę” 

https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ 

 

 

 

*Rozwiąż  zagadkę. 

Wczoraj w lesie stała zielona, 

dziś w naszym domu 

pięknie przystrojona. 

W bombki, światełka oraz łańcuchy, 

Z których się cieszą wszystkie maluchy. (choinka) 
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 Zachęcamy do przeczytania wiersza Tadeusza Kubiaka Wieczór wigilijny. 

  

Wieczór wigilijny 

Biały obrus lśni na stole, 

pod obrusem siano. 

Płoną świeczki na choince, 

co tu przyszła na noc. 

Na talerzu kluski z makiem, 

karp jak księżyc srebrny. 

Zasiadają wokół stołu 

dziadek z babcią, krewni. 

 

 

 

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! 

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! 

 


