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Piątek 17.12.2021r. 

Temat kompleksowy: Pada śnieg – święta tuż tuż. 

Cele: 

− Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi. 

− Zapoznanie dzieci z tradycjami bożonarodzeniowymi. 

− Doskonalenie orientacji w przestrzeni. 

 

Przebieg: 

1) ,,Pomyśl i powiedz” – zabawa słowna. 

Przed dzieckiem leżą kartki z literkami. Dziecko losuje kartonik, odczytuje literę, podaje 

wyraz rozpoczynający się na daną głoskę oraz układa zdanie zawierające dany wyraz. 

 

2) ,,Która choinka piękniejsza?” – zabawa dydaktyczna. (załącznik nr 1) 

Dziecko ogląda ilustracje różnych choinek. Wypowiada się na temat umieszczonych na nich 

ozdób choinkowych, wielkości choinek, ich kolorystyki.  

 

3) ,,Skąd wzięła się choinka?” – słuchanie informacji przekazywanych przez 

rodzica. 

Choinka to udekorowane drzewko iglaste (świerk, jodła, sosna), które zgodnie z tradycją 

dekoruje się w wigilię. Tradycja dekorowania choinek przywędrowała do Polski z Niemiec. 

Na początku dekorowano choinki tylko w miastach. Na wsi zawieszano pod sufitem gałąź 

sosny, świerku lub jodły. Umieszczano na niej dekoracje podobne do tych, które później 

przeniesiono na choinki. Według wierzeń ludowych, drzewo iglaste uważane jest za symbol 

życia, odradzania się. Według wierzeń kościelnych zieleń choinki symbolizuje nadzieję. 

Dawniej na choince wieszano orzechy, ciastka, jabłka, ozdoby ze słomy, papieru. 

Umieszczano też zapalone świeczki. Obecnie najczęściej wieszamy na choince szklane 

bombki, kolorowe łańcuchy, elektryczne światełka w kolorze czerwonym, białym, złotym czy 

srebrnym. Ubieranie choinki jest jednym z najprzyjemniejszych elementów Bożego 

Narodzenia. 

 

4) ,,Ubieramy choinkę” – ćwiczenia oddechowe. (załącznik nr 2) 

Dziecko wycina elementy (choinka i bombki) i wykonuje ćwiczenia oddechowe ze słomką. 

Trzymając słomkę blisko bombki musi zassać powietrze do słomki i przenieść bombki na 
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choinkę. 

 

5) ,,Prawda czy fałsz”. 

- Święta Bożego Narodzenia obchodzimy w grudniu. 

- Świerk to drzewo liściaste. 

- Na świerku wieszamy bombki, kolorowe łańcuchy, lampki. 

- Kolędy śpiewamy podczas Świąt Wielkanocnych. 

- W przeddzień Bożego Narodzenia zasiadamy do kolacji wigilijnej. 

- Kolację wigilijną rozpoczynamy z rana. 

- Karp, pierogi z grzybami, barszcz z uszkami to potrawy wigilijne. 

- Podczas Wigilii łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. 

6) ,,Bombki” – zabawa matematyczna. (załącznik nr 3 – przykłady zadań) 

Dziecko układa rozwiązanie zadań na klockach. 

- dodawanie, 

- odejmowanie, 

- porównywanie. 

7) ,,Rób to co ja” – zabawa ruchowo-naśladowcza. 

Rodzic  wykonuje wymyślone przez siebie ruchy, a dziecko naśladuje je. 

 

8) ,,Woogie Boogie” – zabawa ruchowa przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc 

 

9) ,,Zabawy z piłka” – ćwiczenia ruchowe. 

- Przysiad – Wykonaj przysiad trzymając piłkę nad głową. 

- Skłony – Stojąc w lekkim rozkroku, trzymając piłkę nad głową, wykonaj skłon w przód 

z dotknięciem piłki o podłogę i powrót do pozycji wyjściowej. To samo wykonując skłon do 

prawej i lewej nogi. 

- Krążenia – Stojąc w rozkroku wykonujemy krążenia tułowia w prawo, potem w lewo 

z  piłką trzymaną wyprostowanymi rękoma nad głową. 

 - Ósemka – Stojąc w rozkroku wykonujemy toczenie piłki między stopami po „ósemce”. 
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- Kółeczko – Siad prosty, toczenie piłki dookoła siebie bez uginania kolan w prawą i lewa 

stronę. 

- Siad równoważny – w siadzie unosimy proste nogi i przetaczamy piłkę pod nogami. 

- Koła z piłką – siad podparty, nogi ugięte, piłka między stopami. Unoszenie nóg w górę i 

zataczanie koła w prawą i lewą stronę. 

- Toczenie – Leżenie przodem, ręce wyciągnięte delikatne do boku, toczenie piłki z ręki do 

ręki przez uniesienie klatki piersiowej. 

- Nakrywka – Leżenie tyłem, piłka miedzy stopami. Przenoszenie piłki za głowę i powrót do 

leżenia. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 

 


