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WIEWIÓRKI 

1.ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE. 

 Mikołajki- zapoznanie dzieci z postacią Mikołaja poprzez obrazki 
pokazywane przez opiekunkę. Gdzie Mikołaj kładzie prezenty? Czym do nas 
przyjeżdża? W czym przynosi dzieciom prezenty? Jakie zwierzęta ciągną 
pojazd św. Mikołaja? Wprowadzenie w radosną atmosfere w oczekiwaniu 
na niezwykłego gościa.Czytanie bajek o Mikołaju tj. ,,Święty Mikołaj'',,List do 
Mikołaja'',,Radosny Renifer Rudolf'' 

 Tradycje Świąteczne- 17.12.2020  jest taki wieczór wciągu roku, gdy 
wszystkie dzieci z niecierpliwością wypatrują pierwszej gwiazdki. Kiedy się 
pojawi , to znaczy,że można usiąść do Wigilijnego stołu ,przy którym 
rozpoczynają się najpiękniejsze święta -Bożego Narodzenia. Zapoznanie 
dzieci z  symbolami i tradycjami świątecznymi tj. ubiranie choinki- co na 
niej wieszamy (lampki, bombki, cukierki, itd.) przystrajanie domu, co 
symbolizuje sianko pod obrusem, co to jest szopka, stajenka,co symbolizuje 
dzielenie się opłatkiem. na koniec rozpoczniemy wspólne słuchanie kolęd. 
Czytanie bajek tj. ,,Gwiazdka Kubusia puchatka'',,Magia Świąt'',,Gwiazdka 
Myszki'' 

 Zima- rozmowa z dziećmi o zmianach  jakie będą zachodzić w przyrodzie 
zimą -jest coraz zimniej , zaczynają się przymrozki, pada śnieg. 
Przedstawienie zimowej aury poprzez historyjki obrazkowe z Kubusiem 
Puchatkiem. Jak ubieramy się zimą-czapka,szalik, rękawiczki, śniegowce. 

2. ZAJĘCIA RUCHOWO-UMUZYKALNIAJĄCE I MOTORYKA DUŻA. 

 Zabawy muzyczno-ruchowe ilustrowane ruchem, do piosenek świątecznych 



tj. ,, A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna'',,Siedem reniferów'',, Tupu,tup,po 
śniegu,dzyń , dzyń ,dzyń na sankach'' 

 zabawa z chustą animacyjną ,, podrzucamy bombkę'' dzieci starają się by 
podczas zabawy nie spadła na podłogę styropianowa kula 

 zabawa ruchowa ''pociąg z prezentami'' dzieci biegają swobodnie po sali a 
na znak opiekunki stają bez ruchu , które sie poruszą siadają na krzesełkach 
imitujących pociąg- wygrywa ostatnie dziecko. 

 Na choince gwiazda świeci i swym blaskiem cieszy dzieci- głośno, cicho, 
szeptem,szybko, wolno.  

 zabawa ruchowa ''ślady na śniegu'' maluchy muruszają sie po szblonach 
stóp , uwarzając by nie zboczyć z wyznaczonej trasy . 

3. ZABAWY SENSORYCZNE, MOTORYKA MAŁA I 
MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE 

 Ćwiczenia grafomotoryczne- przesuwanie paluszkiem jednej ręki po rysunku 
choinki, bombki, sznurka lampek. Dzieci uczą sie skupienia uwagi na 
wykonywanej czynności i koncentracji. 

 Doznania sensoryczne poprzez dotykanie gałązek choinki- świerka, jodły. 
Wachanie ich i odgadywanie koloru -ciemny zielony czy jasny zielony. 
Zabawy oddechowe "zdmuchujemy igiełki z ręki'',, wirujące płatki śniegu'' 

 Śnieg- zabawa sensoryczna polegajaca na odgadnięciu jaki jest śnieg 
poprzez dotyk. Obserwowanie topniejącego śniegu, lodu zmieniającego się 
w wodę. 

 Układanie klocków o róznej wielkości,strukturze, tworzenie prostych 
budowli-tor dla pociągu, wieża dla Elfa, budowanie z klocków typu 
gwiazdka-śnieżynek. 

4. ZAJĘCIA PLASTYCZNE. 



 Broda Mikołaja- dzieci wyklejają na gotowym szablonie  brodę watą i 
kolorują kredkami świecowymi czapkę na czerwono. 

 Worek z prezentami  - przyklejanie rożnych gotowych obrazków do 
swojego worka . 

 Choinka - praca indywidualna , każde dziecko przystraja dowolnie swje 
drzewko dostępnymi materjałami. 

 Lampki choinkowe- doklejanie do sznurka przyklejonego na kartce 
gotowych szablonów kolorowych lampek .  

 

 

 

  

 
 

 

 


