
Świąteczne tradycje 

 

Wtorek 15.12.2020 r. 

I. „Co Mikołaj ukrył w worku?- zagadki dotykowe. Ćwiczenia słuchowe „Gdzie jest 

dzwoneczek?” IV 7, IV 13 

II. Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Już święta”. Cele: utrwalanie gry na 

poznanych instrumentach, kształtowanie poczucia rytmu. IV 7 

Przebieg dnia: 

I. Zajęcia umuzykalniające przy piosence „Już święta”. 

- Utrwalanie refrenu piosenki Już święta. Próby śpiewania piosenki na sylabie la. 

- Zabawa muzyczno-ruchowa Marsz w rytm bębenka. 

- Bębenek. Dzieci maszerują w rytmie wygrywanym na bębenku przez N.: 

Dzieci: 

w rytmie półnut chodzą na piętach, 

w rytmie ćwierćnut maszerują, 

w rytmie ósemek przeskakują z nogi na nogę. 

Podczas przerwy w muzyce dzieci wykonują zwrot w tył. 

Zabawa Śnieżynki – wyrabiająca reakcję na zmiany dynamiczne. 

Marakasy. N. gra na marakasach: Dzieci, które są śnieżynkami: 

ciche, pojedyncze dźwięki śpią, coraz głośniejsze dźwięki przechodzą do pozycji 

stojącej i zaczynają tańczyć, teremolo biegają drobnymi krokami w określonym 

kierunku, ciche, pojedyncze dźwięki kładą się i odpoczywają. 

Ćwiczenie kształtujące poczucie rytmu – Uwaga, stop! 

Na środku sali są rozrzucone woreczki. Dzieci maszerują między woreczkami w 

określonym kierunku, zgodnie z rytmem melodii. Na ustalony sygnał wykonują różne 

podskoki zgodnie z ustaleniami: 

 – obunóż, 

 – na jednej nodze, 

 – pajacyki. 

Utrwalenie budowy i brzmienia instrumentów perkusyjnych: bębenka, drewienek, 

janczarów, kastanietów, marakasów, tamburynu. 



Dla każdego dziecka jeden z instrumentów: bębenek, drewienka, janczary, kastaniety, 

marakasy, tamburyn, trójkąt dla N.Podczas zwrotek piosenki N. uderza w trójkąt na 

raz i na cztery.  

  

I . Bielutki śnieg pokrył świat, bębenki,  

 wiatr zimny kolędy gra. drewienka,  

Ref.: Już święta, święta,  

 choinka lampkami lśni.  

 Święta, święta,  

 wokół choinki my.  

II. Złocisty świec ciepły blask,   

 wigilię już zacząć czas.  

Ref.: jw., 

III. Na stole świąteczny karp  

i tyle niezwykłych dań.  

Ref.: jw., 

IV. Prezentów ogromny stos  

 i życzeń świątecznych moc.  

V. Patrz, gwiazdka na niebie, hen, 

 życzenia nam wszystkim śle. 

Ref.: jw. 

II.Co Mikołaj ukrył w worku? – zagadki dotykowe. 

Czerwony worek, różne rodzaje dzwonków: janczary, dzwonek z rączką, mały 

dzwoneczek, trójkąt. N. nawiązuje z dziećmi rozmowę o Mikołaju. Pyta, dlaczego 

wszystkie dzieci czekają na jego wizytę i w czym Mikołaj nosi prezenty. Pokazuje 

czerwony worek. Dzieci zgadują, co może się w nim mieścić. Wyjmują kolejno różne 

rodzaje dzwonków: janczary, dzwonek z rączką, mały dzwoneczek, trójkąt. Oglądają 

je, omawiają ich kształty, porównują dźwięki. Zastanawiają się, do czego Mikołajowi 

jest potrzebny dzwonek. Następnie N. wkłada dzwonki do worka. Dzieci za pomocą 

dotyku, po kolei, rozpoznają znajdujące się w nim przedmioty. 

Gdzie jest dzwoneczek? – ćwiczenia słuchowe. 



Dzwoneczek. 

Dzieci siedzą w kole. Odwracają się tyłem do N., który zajmuje miejsce w środku 

koła. N. dzwoni dzwoneczkiem. Dzieci odwracają się przodem do N. i próbują 

odgadnąć, co to był za dźwięk. N. pokazuje dzieciom dzwoneczek. Następnie 

wszystkie dzieci siadają tyłem do środka koła. N. za pomocą wyliczanki wybiera jedno 

dziecko, które odchodzi na bok. Wręcza innemu dziecku siedzącemu w kole 

dzwoneczek. Zadaniem dziecka stojącego z boku jest wejście do środka koła, uważne 

wsłuchanie się w dźwięk dzwoneczka i odnalezienie dziecka, które nim poruszało. 

Następnie N. wybiera kolejne dzieci, które wykonują przedstawione wyżej czynności. 

 

Środa 16.12.2020 r. 

I. Zabawy z Mikołajem – odnajdywanie w sali pudełek z prezentami. Wskazywanie 

brakującej zabawki. IV 11 

II. „ Idą święta” Zestaw ćwiczeń ruchowych. Cele: Rozwijanie sprawności ruchowej.  

I 8, I 9 

Przebieg dnia: 

I. Zabawy z Mikołajem – odnajdywanie w sali pudełek z prezentami. Wskazywanie 

brakującej zabawki. Cztery opakowane kartonowe pudełka (w środku każdego pudełka 

znajduje się jeden prezent, np. miś pluszowy, książka, samochód, lalka).  N. informuje 

dzieci, że Mikołaj  przysłał do nich list. Czyta jego treść:  

Kochane dzieci Bardzo dziękuję za opiekę nad ptakami. W nagrodę przygotowałem 

dla Was niespodziankę. Ukryłem w sali cztery ozdobnie zapakowane pudełka z 

prezentami. Ciekawy jestem, czy je odnajdziecie.  

Pozdrawiam – Mikołaj  

Dzieci odnajdują ukryte w sali pudełka. Przeliczają je, rozpakowują i wyjmują 

umieszczone w nich zabawki. Podają ich nazwy, dzielą nazwy na sylaby i ustawiają 

zabawki jedna obok drugiej. Następnie odwracają się tyłem do N., który chowa jedną z 

zabawek. Dzieci siadają przodem do N. i wskazują, której zabawki brakuje. 

 

II. Szarfy w dwóch kolorach (dla każdego dziecka), dwie skakanki w kolorach szarf, 

trójkąt, odtwarzacz CD, nagranie znanej dzieciom piosenki o zimie. 



• Wprowadzenie do zajęć. 

Dzieci maszerują po obwodzie koła w rytmie wygrywanym przez N. na trójkącie. N. 

wręcza każdemu dziecku szarfę. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolorowe łańcuchy. 

N. układa ze skakanek dwie linie w kolorach szarf. Dzieci przekładają szarfy przez 

ramię. Przy dźwiękach trójkąta biegają po całej sali w jednym kierunku. Na przerwę w 

grze ustawiają się w szeregu przed linią w kolorze zgodnym z kolorem ich szarfy – 

tworzą kolorowe łańcuchy (trzymają się za ręce). 

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Przejdź przez szarfę. 

Dzieci stoją z wyprostowanymi plecami. Układają przed sobą szarfy. Na sygnał N. 

podnoszą szarfy i jak najszybciej przechodzą przez ich środek. Zaczynają od góry 

(głowa, tułów,nogi). Na zakończenie ćwiczenia stają prosto, trzymając szarfy oburącz 

nad głowami. 

• Ćwiczenia tułowia – Zajrzyj za choinkę. 

Dzieci siedzą w siadzie klęcznym. Szarfy trzymają oburącz nad głowami. Na sygnał 

N. wykonują skłony boczne w jedną i w drugą stronę – zaglądają za choinkę. Nie 

podnoszą się z pięt. Po wykonaniu kilku skłonów kładą szarfy na kolanach i siadają 

prosto. Głęboko oddychają. 

• Zabawa bieżna Zaprzęgi. 

Dzieci dobierają się w pary. W jednej parze stoją dzieci z różnymi kolorami szarf. 

Tworzą zaprzęgi. Pierwsze dziecko zakłada szarfę na siebie – przekłada przez swoje 

ramię, a z tyłu trzyma oburącz szarfę swojego partnera. Zaprzęgi jeżdżą po całej sali w 

jednym kierunku, w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce następuje zmiana ról. 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Windą po prezenty. 

Dzieci trzymają szarfy oburącz przed sobą. Podnoszą lekko nogę i opierają stopę o 

środek szarf. Stopniowo wolno podciągają szarfy ze stopą w górę i opuszczają w dół – 

windą wjeżdżają na kolejne piętra w centrum handlowym, szukając prezentów dla 

bliskich. 

• Ćwiczenia stopy. 



Dzieci wykonują siad podparty. Szarfy umieszczają przed stopami. Na sygnał N. 

chwytają je palcami jednej stopy, unoszą i lekko nią potrząsają. Następnie to samo 

wykonują drugą stopą. 

• Ćwiczenie uspokajające. 

Dzieci stoją w kole. Trzymają szarfy w rękach od zewnętrznej strony koła. Maszerują, 

licząc do czterech. Na jeden wszystkie dzieci jednocześnie podnoszą rękę z szarfą do 

góry. Następnie odkładają szarfy do pudełka. 

 

Czwartek 17.12.2020 r. 

I. Oglądanie kart świątecznych. Rozpoznawanie karty świątecznej po opisie 

słownym. III 2, IV 9 

II. Wieczerza wigilijna – słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Wigilijny gość. 

Cele: poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, wzbogacanie 

zasobu słownictwa. III 2, IV 2 

Przebieg dnia: 

I. Oglądanie kart związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Rozpoznawanie 

pocztówki po opisie słownym. Karty świąteczne z motywami bożonarodzeniowymi. 

N. układa na stole karty związane ze świętami Bożego Narodzenia. Dzieci 

wypowiadają się na ich temat. Wskazują na kartach motywy świąteczne. Następnie N. 

opisuje jedną z kart, a dzieci odgadują, o której karcie mówił. 

N. może zaproponować dzieciom samodzielne opisywanie wybranej karty i 

wskazywanie dziecka, które rozwiązuje zagadkę. 

II. Wieczerza wigilijna – słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Wigilijny gość. 

 E. Stadtmüller Wigilijny gość. 

– Mmmm… ależ zapachniało świętami – uśmiechnął się radośnie tato, przekraczając 

próg domu. 

– Pieczemy z babcią pierniczki – zaczęła podskakiwać Ada. – Zobacz, mam nowe 

foremki: aniołka, rybkę i serduszko. Pierwsza blaszka już jest gotowa. 

– Super! – zawołał tato, podkradając choinkę ozdobioną kolorowym lukrem. 

– Nie wolno podjadać! – pogroziła mu palcem córeczka. 



– To taka… świąteczna tradycja – stanął w obronie taty Olek, który sam zdążył już 

spróbować, czy pierniczkowe księżyce są równie smaczne jak pierniczkowe gwiazdki. 

– No… nie wiem – zmarszczyła brwi Ada. – Przez cały dzień rozmawialiśmy w 

przedszkolu o świątecznych tradycjach i nikt nie mówił o podjadaniu. 

– A o czym? – zainteresowała się babcia. 

– O ubieraniu choinki, o sianku, które trzeba włożyć pod obrus, o łamaniu się 

opłatkiem –zaczęła wyliczać Ada – i jeszcze… o kolędowaniu, i o pustym nakryciu 

dla niespodziewanego gościa – dokończyła zadowolona. 

– Babciu, a czy to nakrycie kiedyś się komuś przydało? – zainteresował się Olek. 

 Babcia się zamyśliła. 

– W domu moich dziadków zdarzały się takie sytuacje, ale to były zupełnie inne czasy. 

– A ja to bym chciała, żeby w Wigilię przyszedł do nas taki… niespodziewany gość – 

rozmarzyła się Ada. 

Następnego dnia, gdy mama, Ada i Olek wracali ze sklepu, spotkali ciocię Alę. 

Właściwie należałoby powiedzieć ciocio-babcię, bo była to najmłodsza siostra babci, 

ale wyglądała tak młodo, że to określenie zupełnie by do niej nie pasowało. 

– Życzymy ci wesołych świąt! – ucałowała ciocię mama. 

– Za wesołe to one nie będą – westchnęła ciocia. – Adaś ma dyżur w Wigilię i będę 

siedzieć w domu sama. 

– Cały wieczór? – zdziwiły się dzieci. 

– Niestety, czasem ludzie muszą zostać na święta w szpitalu i potrzebują opieki 

lekarza… 

– usłyszały. 

Adzie zrobiło się żal – i tych chorych, i cioci… 

– To może… przyjdź do nas – zaproponowała nieoczekiwanie. 

– To bardzo dobry pomysł! – podchwyciła mama. 

Zaskoczona ciocia zawahała się. 

– No, nie wiem… – zaczęła ostrożnie. – Nie chciałabym sprawić wam kłopotu… 

– Jakiego kłopotu? – zdziwił się Olek. 

– Upiekłyśmy z babcią pyszne pierniczki – zaczęła kusić Ada. 

– Skoro będą pierniczki, to chyba… dam się namówić – skapitulowała ciocia. 



– Nie będzie w tym roku pustego nakrycia! – oznajmiła tryumfalnie Ada, gdy tylko 

tata wrócił do domu. 

– Przyjdzie do nas ciocia Ala – wyjaśnił Olek. 

– Świetnie! – ucieszył się tato. – Będzie nas więcej, ale i tak postawimy jeden 

dodatkowy talerz dla niespodziewanego gościa. 

– Myślisz, że przyjdzie ktoś jeszcze? – zdziwił się Olek. 

– Nie wiem – uśmiechnął się tato. – Ważne, że będziemy gotowi na to, aby zaprosić 

go do stołu. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania  

N. zadaje pytania: 

− Jakie tradycje świąteczne istnieją w waszych domach? 

− Którą z tych tradycji lubicie najbardziej? 

− Po co zostawia się puste miejsce przy wigilijnym stole? 

− Czy znacie jakąś samotną osobę, którą można by było zaprosić na kolację wigilijną? 

 

Piątek 18.12.2020 r. 

I. „Kolorowe rytmy” układanie rytmów z kolorowych bombek. IV 12 

II. „Ozdabiamy choinkę” zajęcia plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej. IV 8 

Przebieg dnia: 

I. Kolorowe rytmy – układanie rytmów z kolorowych sylwet bombek. 

Zestaw wyciętych z papieru kolorowych kół (bombek) dla każdego dziecka (cztery 

żółte, cztery czerwone, cztery niebieskie, koperty. 

Dzieci siedzą na dywanie w rozsypce. N. układa przed każdym dzieckiem kopertę z 

kolorowymi sylwetami bombek (kół). Dzieci wyjmują zawartość kopert. Układają 

sylwety bombek według polecenia N.: czerwona sylweta, niebieska sylweta, żółta 

sylweta (trzy sekwencje). Dzieci samodzielnie kontynuują rytm.  

 

II. Koperty, biała kartka, zestaw wyciętych z papieru kolorowych kółek (bombek) dla 

każdego dziecka (cztery żółte, cztery czerwone, cztery niebieskie), klej. 

Dzieci siedzą przy stole. N. układa przed każdym dzieckiem białą kartkę oraz kopertę 

z wyciętymi z papieru kolorowymi kołami (te same co w poprzednim ćwiczeniu). 



Zamienia dzieci w projektantów ozdób choinkowych. Dzieci przyklejają na białych 

kartkach kolorowe koła, tworząc z nich dowolne kształty – wymyślają własne ozdoby 

choinkowe. 

 


