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 W  GRUDNIU  U  MOTYLKÓW    
 
SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM   
  
WAŻNE  INFORMACJE O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU:                                         
Mikołaj mieszka w Finlandii a dokładnie w  koło fińskiego miasta Rovaniemi . Obok znajduje się też poczta Mikołaja -  ta, do 
której dochodzą listy od dzieci z całego świata. 
Mieszka z żoną i elfami – pomocnikami. Oczywiście są jeszcze renifery, które ciągną Mikołajowe sanie. 
Każdy z nich ma inny charakter. W zaprzęgu są: Kometek, Błyskawiczny, Amorek, Fircyk, Tancerz, Pyszałek,  
Złośnik, Profesorek i doskonale znany Rudolf Czerwononosy. 
Elfy produkują zabawki i słodycze, a oprócz tego  pomagają Mikołajowi czytać listy od dzieci. 
Mikołaja można odwiedzić ale trzeba pokonać około 2000 kilometrów. Z Mikołajem można się skontaktować także przy 

pomocy  internetu - poprzez stronę: www.santaclauslive.com, link Santa Claus Live. 

Mikołaj też lubi dostawać prezenty, a najbardziej Go cieszą: uśmiechy od małych i dużych, laurki i rysunki dzieci, dobre 
uczynki, ciepłe wełniane skarpetki, śmieszne niespodzianki. Mikołaj najbardziej lubi listy od dzieci w których proszą o 
prezenty także dla rodzeństwa, zwierząt lub ludzi biednych.     
 
            
 

http://www.santaclauslive.com/
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Motylki  zaśpiewają piosenkę o Mikołaju pt.”Hej dzieciaki” 
 

Hej, dzieciaki patrzcie w górę co tak błyszczy się.  
To gwiazdeczka betlejemska uśmiech do nas śle. 
 
Ref. Dzyń, dzyń, dzyń,  ho, ho, ho, wesolutkich świąt. 
Renifery ciągną sanie, z nieba słychać dzwonków granie. 
Dzyń, dzyń, dzyń, ho, ho, ho , wesolutkich świąt. 
Popatrz mamo, coś na przedzie dziwnie świeci się. To Rudolfa nos czerwony pokonuje mgłę. Ref. Dzyń…. 
Rozgrzebują renifery kopytkami śnieg i Mikołaj z prezentami zaraz zjawi się. Ref. Dzyń……. 
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     URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE  W  DOMU                     
 
Motylki zapoznają się z urządzeniami elektrycznymi, ich funkcją i sposobem użytkowania (pralka, odkurzacz, żelazko). 
Poznają figury geometryczne : koło i kwadrat. 
Przeliczają w zakresie liczby trzy, układają rymy z figur geometrycznych i obrazki. 
       ŻELAZKO                                                                                               ODKURZACZ 
Żelazko jest dobre.                                                                                Odkurzacz dzisiaj 
Ma gorące serce.                                                                                     długo sprzątał. 
Chętnie biega                                                                                          Pozjadał kurz 
Tam i z powrotem                                                                                   we wszystkich kątach 
  po ścierce,                                                                                              a teraz leży przy kanapie 
  z zapałem prasuje bluzki,                                                                    i chrapie. 
spódnice, spodnie i koszule 
biega posłusznie 
 po piżamie, 
 bo bardzo lubi 
 pomagać mamie. 
                   

                            NADCHODZĄ   ŚWIĘTA 
 
Motylki poznają zwyczaje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia.  
Włączają się do przygotowań świątecznych (ubierają choinkę, robią ozdoby choinkowe, wykonują kartki świąteczne). 
Śpiewają znane polskie kolędy, składają życzenia , znają nazwy potraw na wigilijnym stole. 
Wykonują prace plastyczne: choinkę, bombkę i łańcuch z kolorowego papieru. 
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Pomagają w przygotowaniu wigilii w przedszkolu, wykonują upominki, uczestniczą w programie artystycznym; wiersze, 
piosenki i zabawy ruchowe przy muzyce. 
                              
 
 
 
 
 
                    CHOINKA 
 
   Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka. 
   Przy jabłuszku pierwszym pajac, przy drugim kaczuszka. 
   Pajac biały jest jak piekarz, mąkę ma na brodzie, 
   A kaczuszka złota, jakby kąpała się w miodzie. 
    Ref. Choinka, choinka, wesoła choinka, 
             Choinka, choinka wesoła! 
 
NIECH  ZAPACHY  CHOINKI 
I ŚWIĄTECZNYCH  WYPIEKÓW  SPRAWIĄ, 
ŻE  TE ŚWIĘTA  BĘDĄ  WYJĄTKOWE, PEŁNE CIEPŁA , RADOŚCI  I MIŁOŚCI…. wszystkiego co najlepsze życzą dzieci i panie. 
 
ZAPRASZAMY  SERDECZNIE  RODZICÓW  NA  SPOTKANIE  WIGILIJNE  DNIA  12  GRUDNIA  O  GODZINIE 
13:30  W  SALI  MOTYLKÓW. 
 
                                                                                        


