PONIEDZIAŁEK 13.12.2021
TEMAT: MARZENIA MIKOŁAJA

1. „O czym marzy Mikołaj” B. Koronkiewicz – słuchanie opowiadania.
Wszyscy wiedzą, że Mikołaj co roku w grudniu roznosi prezenty i często spełnia
marzenia
wielu ludzi, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wszyscy też wiedzą, że Mikołaj, jest
bardzo
pracowity. Przemierza na swych saniach mnóstwo kilometrów, by pojawić się tam,
gdzie
na niego czekają. Czasem uda się zauważyć Mikołaja, a czasem tak się śpieszy, że tylko
znajdujemy prezenty w bucie lub pod choinką.
Pewnego roku, w Wigilię Bożego Narodzenia, kiedy rozniósł Mikołaj wszystkie
prezenty
i już miał wychodzić z ostatniego domu przy ulicy Polnej, nagle poczuł się tak
zmęczony,
że na chwilę usiadł w fotelu. Fotel był miękki, w pokoju było ciepło i jakoś tak same
oczy
się zamknęły. Mikołaj uśmiechał się przez sen, bo śniło mu się, że wszyscy ludzie są
szczęśliwi. Nie wiadomo, ile spał, ale pewnie by spał jeszcze dłużej, gdyby nagle do
pokoju
nie wpadł Piotrek. Na widok Mikołaja krzyknął na cały głos:
- Mikołaj, prawdziwy Mikołaj! – co spowodowało, że Mikołaj przerażony próbował
poderwać się z fotela, ale to nie było takie proste.
- Mikołaju, nie uciekaj jeszcze – poprosił Piotrek – dziś spełniło się moje wielkie
marzenie.
- Spodobał Ci się prezent, który był pod choinką? – spytał Mikołaj.
- O tak, bardzo, ale moim największym marzeniem było, żeby Cię zobaczyć. Tyle razy
czekałem na Ciebie przy oknie, czasem wydawało mi się, że słyszę, jak kładziesz
prezenty, ale nigdy nie udało mi się zdążyć, żeby Cię zobaczyć. A dzisiaj taka
niespodzianka,
ale się cieszę!
- Widocznie tak musiało być, że zasnąłem właśnie w Twoim pokoju – uśmiechnął się

Mikołaj – miło jest spełniać marzenia.
- A jakie Ty masz marzenia, Mikołaju? – spytał Piotrek.
- Ja? – zamyślił się Mikołaj – żeby ludzie byli szczęśliwi.
- To przecież możesz spełnić ich wszystkie marzenia i już nie musiałbyś tak ciężko
pracować – podpowiedział Piotrek.
- O nie, ludzie muszą mieć marzenia, muszą do czegoś dążyć. Marzenia są piękne,
a szczęście nie polega na tym, żeby mieć wszystko. Szczęście jest wtedy, gdy potrafisz
się
cieszyć z tego, co masz i jeszcze, gdy potrafisz podzielić się tym, co masz. Nawet
najmniejsza rzecz może sprawić radość, bo przecież marzenia mamy i duże, i całkiem
małe.
- To o czym tak naprawdę marzysz, Mikołaju? – Piotrek nie bardzo zrozumiał, o co
Mikołajowi chodzi.
- Marzę o tym, by mieć ciągle ręce pełne roboty. I jeszcze o tym, żeby ludzie mieli takie
marzenia, które mogą się spełnić. I jeszcze o tym, by potrafili zauważać, gdy ich
marzenia się spełniają.
- Tak jak ja zauważyłem dzisiaj?
- Właśnie tak. Miło się z Tobą rozmawia i też bardzo się cieszę, że Cię spotkałem. Ale
moje sanie na mnie czekają, pora wracać, do widzenia!
Mikołaj odjechał bardzo szybko. Piotrek pomachał mu ręką na pożegnanie i zanim
zasnął, pomyślał, że jest bardzo szczęśliwy.
Rozmowa na wysłuchanego opowiadania.
- Czym Mikołaj zajmuje się w grudniu?
- Co przydarzyło się Mikołajowi na ulicy Polnej?
- Co śniło się Mikołajowi?
- Kto wszedł do pokoju, w którym spał Mikołaj?
- Czego dowiedział się Mikołaj od Piotrka?
- O co Piotrek zapytał Mikołaja?
- O czym marzył Mikołaj?
- O czym pomyślał Piotrek, gdy Mikołaj odjechał?

2. „Układamy rymy”- zabawa słuchowa. Dzieci szukają rymów (obrazków) do podanych
przez rodzica słów:
gwiazdeczka – kropeczka
śnieżynka – malinka
choinka – dziewczynka
śnieżki – orzeszki
sanki – firanki
renifery – kaloryfery

3. "Mikołaj" - zabawa w oparciu o wiersz Bożeny Godzimirskiej
Idzie Mikołaj po drabinie, (dziecko kuca)
po drabinie, (stopniowo podnosi się z przysiadu, wspina się na palce i wyciąga ręce do
góry)
po drabinie
jeden skok (podskok)

i już w kominie (kuca).
Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.
4. „Zimowa gimnastyka” - https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s
5. „Mikołajkowe memory” – zadaniem dziecka jest odnalezienie par.

6. Karta pracy.

7. Propozycja pracy plastycznej „Mikołaj”

Potrzebne będą: papier techniczny, ołówek, nożyczki, klej do prac plastycznych,
czerwony flic, białe pomponiki, czarny i czerwony marker, kreatywne oczka
Aby wykonać Mikołaja, wystarczy odrysować na kartonie swoją dłoń, następnie wyciąć
i ozdobić. Na palce przylepiamy pompony, które będą brodą Świętego Mikołaja, z ręki
robimy buzię, naklejając oczka i dorysowując pozostałe elementy, a na koniec w
miejscu kciuka przylepiamy czerwony filc jako czapę. Gotowe.

