
 

PRZYJDŹ DO NAS ŚWIĘTY MIKOŁAJU 

 wysłuchamy opowiadania A. Borowieckiej „Każdy może być 

Świętym Mikołajem”; 

 w ramach akcji „The Hour of Code” będziemy uzupełniać pola na 

macie do kodowania, krążkami według zasad wielkość-kształt; 

 będziemy ćwiczyć nasz oddech podczas zabawy „Sypie śnieg”; 

 wysłuchamy wiersza A. Bomby „Poznajemy historię Świętego 

Mikołaja”, do którego ułożymy historyjkę obrazkową; 

 będziemy rozwijać mowę podczas zabawy „Prezenty i prezenciki”, 

w trakcie której nauczymy się zdrobnień różnych przedmiotów; 

 w ramach innowacji „O co prosi Ziemia” wysłuchamy 

opowiadania „Tosia i żarówka” i porozmawiamy o tym, dlaczego 

należy oszczędzać energię; 

 wspólnie będziemy się bawić w zabawę ze śpiewem „Bałwankowa 

rodzina”; 

 nauczymy się piosenki pt. „Mikołaj”. 

 

 

 

 

 

 

W GRUDNIU 

U WRÓBELKÓW 

1. Siwa broda i spodnie na szelkach, 

ciepłe buty i czapka czerwona. 

Już zaczyna pakować prezenty 

i za chwilę przyjedzie tu do nas. 

 

Ref.: Czy Wy wiecie, czy wiecie, jest jedyny na świecie. 

To nasz stary znajomy Mikołaj (2x) 

 

2. Nie zapomni o mamie i tacie, 

zawsze miły jest i uśmiechnięty. 

Wszystkim dzieciom i dużym, i małym 

zawsze lubi rozdawać prezenty. 

 

Ref.: Czy Wy wiecie, czy wiecie, jest jedyny na świecie. 

To nasz stary znajomy Mikołaj (2x) 



ŚWIĘTA TUŻ-TUŻ 

  wysłuchamy opowiadania A Borowieckiej „W oczekiwaniu na 

święta” i porozmawiamy o tradycjach związanych z okresem 

Bożego Narodzenia; 

  podczas zabawy „Świąteczna atmosfera” będziemy 

rozpoznawać przedmioty za pomocą zmysłu węchu; 

  wykonamy pracę plastyczną według D. Dziamskiej „Choinka”; 

  w ramach innowacji „Jedna rączka, druga rączka zakręcimy 

bączka” będziemy rozwijać sprawność manualną podczas 

zabawy „Choinka, pomponiki i guziki”; 

  poznamy kolejny zawód – kucharz; 

  ulepimy z masy porcelanowej ozdoby choinkowe; 

  podczas zabawy logopedycznej „Sprzątamy domek na święta” 

będziemy usprawniać nasz aparat artykulacyjny; 

  nauczymy się piosenki pt. „Choinka przedszkolaków” 

1. Ubierzemy dziś choinkę 

w kolorowe bombki, 

zawiesimy srebrny łańcuch 

i czerwone wstążki. 

Ref.: Bo najpiękniejsza będzie 

choinka w sali przedszkolaków 

I najpiękniejsze będą prezenty 

dla małych i starszaków. 

2. Świecą srebrne gwiazdki 

w koło i lampki mrugają. 

Moc uścisków i radości 

przedszkolakom dają. 

Ref.: Bo najpiękniejsza będzie 

dziś choinka w sali przedszkolaków 

I najpiękniejsze będą prezenty 

dla małych i starszaków. 

 



 

 

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej 

atmosferze oraz samych szczęśliwych 

dni w nadchodzącym roku. 

               życzą Panie z grupy „WRÓBELKI” 


