
Witam Państwa, chciałabym aby w czasie naszej przymusowej kwarantanny, 

dzieci miały choć drobną namiastkę przedszkola w formie zabaw o tematyce 

świątecznej. Zapraszam do wspólnej zabawy z własnym dzieckiem . 

WTOREK   Zestaw ćwiczeń ruchowych 

Cele: -Dziecko rozwija ekspresję ruchową 

          -Dziecko ćwiczy motorykę dużą 

,,Pada śnieg” – ustawiamy się przed koszem ( miską) i rzucamy piłeczkami 

udającymi śnieżne kulki tak , aby trafiły do celu. Rzucamy np. dziecko, mama. 

Można policzyć , kto więcej razy trafił do celu. 

,,Kolorowe światełka”- siadamy naprzeciw siebie. Dziecko rzuca piłkę do mamy 

wymieniając różne kolory. Mama łapie i odrzuca piłkę. Nie należy łapać piłki , 

gdy rzucający piłkę powie ,, czarny”. Potem zamieniamy się rolami. 

,,Mikołaj, prezenty, choinka”- mama rzuca piłkę do dziecka , a ono podaje 

słowo kojarzące się ze świętami np. Mikołaj, bombka, łańcuch itd. Następnie 

zamieniamy się rolami. 

,, Ozdoby choinkowe”- dziecko przy pomocy mamy , tworzy ze swojego ciała : 

bombkę, aniołka, choinkę, łańcuch. Można zaprosić do zabawy innych 

domowników. 

Ćwiczenie relaksacyjne – ćw. Oddechowe, dmuchanie na małe i lekkie 

przedmioty ułożone np. na stole: kawałeczki bibuły, piórka, serwetki. Można 

bawić się w parach, np., kto szybciej zdmuchnie? 

Ponadto proponuję jeszcze  zabawę paluszkową ,,Pięć małpek” 

W dżungli kilka małpek żyło, 

A dokładnie pięć ich było. ( na słowo ,,pięć” dziecko pokazuje 5 palców) 

Pierwsza małpka                ( dziecko pokazuje mały palec) 

Taka mała                             ( dziecko kuca) 

Druga małpka                     ( dziecko do małego palca dokłada  serdeczny) 

Wciąż skakała                     ( dziecko podskakuje) 



Trzecia małpka                   ( dziecko do 2 palców dokłada środkowy) 

Wciąż płakała                      ( naśladuje płacz, ociera łzy) 

Czwarta małpka                  ( dziecko do 3 palców dokłada wskazujący) 

Wciąż się śmiała                 ( dziecko łapie się za brzuch i się śmieje) 

Piąta małpka                       ( dziecko pokazuje wszystkie palce dłoni) 

Tak śpiewała.                       ( dziecko naśladuje śpiew do mikrofonu) 

Jeżeli się spodobało, powtarzamy zabawę, dziecko może razem z mamą 

powtarzać tekst. 

 

ŚRODA  ,,Hej kolęda, kolęda”- śpiewanie i słuchanie znanych kolęd 

Cele: - Dziecko poznaje pojęcie ,,kolęda” oraz świąteczną tradycję słuchania 

kolęd 

          - Kształci umiejętność kulturalnego zachowania się w trakcie wieczerzy 

wigilijnej 

          - Słucha i próbuje śpiewać fragmenty najpopularniejszych kolęd 

Bardzo proszę, aby rodzice już teraz prezentowali kolędy dzieciom , jako 

nieodzowny element nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W każdym 

domu są płyty z kolędami, a ponadto na You Tube można znaleźć kolędy i 

świąteczne piosenki w języku polskim i angielskim. Utrwalając do świąt muzykę 

i słowa, każde dziecko będzie znało fragmenty dowolnej kolędy. 

 

CZWARTEK  Słuchanie fragmentów wiersza T. Kubiaka pt. ,,Wieczór wigilijny” 

Cele: - Dziecko na podstawie wysłuchanego tekstu poznaje tradycje i obrzędy 

bożonarodzeniowe charakterystyczne dla swojej rodziny ( potrawy wigilijne i 

świąteczne, ubieranie choinki , składanie życzeń, obdarowywanie się 

prezentami ) 

,,Wieczór wigilijny” T. Kubiak 



Biały obrus lśni na stole, 

pod obrusem siano. 

Płoną lampki na choince, co tu przyszła na noc. 

Na talerzu kluski z makiem, 

karp jak księżyc srebrny. 

Zasiadają wokół stołu, dziadek z babcią, krewni. 

Już się z sobą podzielili 

opłatkiem rodzice. 

Już złożyli wszyscy wszystkim , moc serdecznych życzeń. 

Kiedy mama się dzieliła, 

ze mną tym opłatkiem. 

Miała w oczach łzy , widziałem, otarła ukradkiem. 

………… 

Nagle słyszę, mama szepce:  

- Bądź dobry dla ludzi. 

Kiedy mama przeczyta dziecku wiersz, trzeba porozmawiać o jego treści. Co 

leżało na stole?, A co pod obrusem?, Jakie potrawy były na stole podczas 

wigilii? Itd. Dziecko nie zapamiętało wszystkiego, można przeczytać wiersz 

jeszcze raz. Wspomóc się jakąś ilustracją czy zdjęciem wyszukanym w 

Internecie. Bardzo proszę angażować dziecko w różne proste czynności , aby 

miało świadomość, że to Święta rodzinne i wesołe. 

Ponadto proponuję, aby mama wycięła kilka trójkątów z gazety, papieru 

szarego, a dziecko ułożyło z trójkątów choinkę, nakleiło na białą kartkę i 

ozdobiło ją kredkami lub farbami. Dziecko zapamięta ten symbol na pewno. 

 

PIĄTEK  ,, Mikołaj”- układanie i naklejanie postaci z gotowych elementów. 



Cele:- Dziecko potrafi korzystać ze wskazówek 

         - Dziecko samodzielnie lub z pomocą układa elementy i nakleja je, 

właściwie posługuje się klejem. 

W tej pracy można wykazać się kreatywnością. Można zrobić pracę płaską: 

wyciąć z czerwonego papieru duży trójkąt równoramienny. Na szczycie nakleić 

białe kółko ( pompon czapki) , wyciąć większe koło z białego papieru , 

ponacinać dół koła jako brodę , dziecko rysuje oczy, nos, usta i wszystko skleja. 

Można pokusić się o wykonanie Mikołaja z kół, albo wykonać pracę 

przestrzenną ze starej niepotrzebnej skarpety. Potrzebna wata, sznurek, 

gotowe oczka itd. Życzę, aby wykonanie tej pracy dało wiele frajdy dzieciom i 

Państwu. 

W trakcie pracy można słuchać kolęd ( następny świąteczny element) 

PONIEDZIAŁEK  ,,Świąteczne zagadki”- rozwiązywanie zagadek słownych i 

obrazkowych. 

Cele:- Dziecko rozwiązuje i próbuje układać zagadki słowne 

         - Dziecko doskonali umiejętność kojarzenia i uogólniania 

Czytamy dziecku zagadki: 

Już z daleka dzwoni 

dzwonkami u sanek. 

Jest mistrzem grudniowych 

miłych niespodzianek. ( Święty Mikołaj) 

Zimowa pogoda 

świetnie je nastraja. 

Cieszą , że ciągną 

Sanie Mikołaja. ( renifery) 

Do niego chowa 

wszystkie prezenty 



w zimowy wieczór Mikołaj Święty. (worek) 

Czy mały , czy duży, 

każdy jest przejęty, 

Kiedy mu Mikołaj 

przynosi…( prezenty) 

Mama może zadawać zagadki , opisując bardzo prosto jakąś czynność lub rzecz. 

Poza tym można pokazywać różne obrazki związane ze świętami, niech dziecko 

wskaże prawidłową odpowiedź. Zachęcić dziecko do układania zagadek, na 

które będą odpowiadać mama, tata czy rodzeństwo. 

Uwagę i koncentrację możemy ćwiczyć w zabawie ,, Czego brakuje?”. 

Rozkładamy w szeregu 4, 5 zabawek. Dziecko wymienia i nazywa stojące w 

kolejności zabawki. Zamyka oczy , a mama zabiera jedną zabawkę , albo 

zmienia ustawienie. Potem jest zmiana ról mama odgaduje , a dziecko 

przestawia. 

 

Dziękuję, to na tyle, życzę mile spędzonego czasu z dzieckiem. Po powrocie 

oczekujemy na wykonane prace plastyczne. Pozdrawiam wszystkich. 

                            Ciocia Ania. 

 

 


