
GRUPA II 

Witam Państwa, w związku z zaistniałą sytuacją przymusowego pobytu w 

domu , proponuję kilka form wspólnych zabaw z dziećmi. 

14. 12. 21r. ( wtorek) 

W planie pracy dzisiaj przewidziany jest Zestaw ćwiczeń ruchowych. Ja jednak 

proponuję inną formę zabawy. Dajmy dziecku stronę z gazety , niech ją zgniecie 

do postaci kuli. Następnie rodzic lub rodzeństwo robi to samo. Kulę kładziemy 

na podłodze i : przeskakujemy ją obunóż, na jednej nodze, do przodu , do tyłu, 

w prawo , w lewo. Możemy ją przekładać z ręki do ręki , podrzucać i łapać. 

Możemy rzucać do celu ( liczyć udane trafienia), do siebie. Poświęcić na tą 

zabawę około 15 minut. Zrobić więcej kul i wrzucać do kosza czy wiaderka, 

przeliczać z dzieckiem, kto więcej trafił. 

15.12. 21r. ( środa) 

Na środę zaplanowałam koncert kolęd w języku angielskim pod kierunkiem 

nauczyciela języka angielskiego. 

Proponuję włączyć kolędy z You Tuba , niech dziecko posłucha. Następnie 

porozmawiać z dzieckiem nt. charakteru utworu, czy jest szybka czy muzyka 

jest wolna, czy się kolęda podobała? Mama może zanucić lub zaśpiewać swoją 

ulubioną kolędę. Następnie słuchamy z dzieckiem popularnej piosenki pt.  

,,Jingle bells”, można zaśpiewać i utrwalić słowa refrenu piosenki: 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one- 

horse open sleigh. Zaznaczamy ,że kolędy opisują święta Bożego Narodzenia i 

niech dziecko słyszy je często, to szybko zapamięta zwłaszcza powtarzające się 

motywy. 

16. 12. 21r. ( czwartek) 

,, Święta w moim domu”- poznajemy świąteczne tradycje. 

Dziecko słucha fragmentu wiersza: 

Biały obrus lśni na stole 

pod obrusem siano. 



Płoną świeczki 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…. 

Zadajemy pytania nt. wysłuchanego utworu: Jakie wydarzenie jest opisane w 

wierszu?  W jaki sposób jest przygotowywany stół wigilijny? Opowiedzieć 

dziecku, co będzie przygotowywane w domu. 

Zabawa ruchowa ,, Potrawy wigilijne”. Włączyć świąteczną muzykę , dziecko 

porusza się po pokoju, po zatrzymaniu muzyki mama mówi np. pierogi , a 

dziecko dzieli wyraz na sylaby , itd. 

Możemy rozwiązać też kilka zagadek np. 

W czerwonym ubraniu saniami leci, 

ma worek prezentów dla grzecznych dzieci. ( Mikołaj) 

 

Okrągła, podłużna choinkę zdobi, 

ze szkła lub plastiku się ją robi.(bombka) 

 

Co roku wielkie mają zadanie, 

całą noc ciągną świętego sanie.( renifery) 



 

Kolorowe pudełka kokardami przewiązane, 

w worku Mikołaja są poukładane. ( prezenty) 

Ponadto proszę angażować dzieci do prostych prac pomocniczych i jak 

najwięcej opowiadać o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. 

 

17. 12. 21r. ( piątek) 

,, Dzień świątecznego piernika”- działania praktyczne. 

W tym dniu dzieci wraz z paniami będą przygotowywać ciasto piernikowe, 

wałkować i wyciskać foremkami wzory świąteczne. Ciasteczka zostaną 

upieczone w przedszkolnej kuchni. Po wystygnięciu dzieci będą pierniczki 

ozdabiać. 

Rozumiem , że pieczenie na dziś nie jest zaplanowane, dlatego też proponuję 

wyciąć z brązowego papieru kształty: choinki, Mikołaja, bałwana, bombki, 

Ciastka i dać dziecku do ozdobienia kredkami czy farbami. Oczywiście , jeżeli 

mamy mają zaplanowane wypieki , angażujcie dzieci do praktycznych działań i 

wspólnej degustacji pysznych pierniczków. 

Życzę udanej i radosnej zabawy. Do zobaczenia . Ciocia Ania. 

 


