
Krąg tematyczny: Świąteczne przygotowania 

Scenariusz zajęć: Hej, kolęda, kolęda 

Data: 16.12.2021r. 

 
 

Cele ogólne: 

– poznawanie tradycji świątecznych poprzez zorganizowanie kącika tematycznego; 

– rozwijanie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek; 

– doskonalenie motoryki małej 

– kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych 

– kształtowanie postaw prospołecznych (czerpanie radości ze wspólnej zabawy, obdarzanie 

uwagą osób dorosłych) 

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. „Bożonarodzeniowy kącik” – zorganizowanie kącika z akcesoriami świątecznymi; 

dzielenie się wiedzą i przeżyciami. Dzieci wspólnie z rodzicami organizują kącik 

świąteczny: wybierają miejsce, akcesoria, np. świece, obrus z motywem świątecznym, 

roślina – tzw. gwiazda betlejemska, szopka, sianko, pierniki, choinka, serwetki na stół, 

orzechy itp. Przy okazji tworzenia kącika rodzice i dziecko dzielą się własnymi 

doświadczeniami związanymi ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi. 

 

2. „Polskie kolędy i pastorałki” – śpiewanie znanych dzieciom kolęd; określanie nastroju 

muzyki. Prezentacja kolęd, omawianie ich treść oraz elementów muzycznych takich jak 

tempo, nastrój, dynamika, budowa piosenki (zwrotki, refren). Powtarzane słów kolęd        

z gestodźwiękami, dziecko powtarza je na zasadzie echa, akcentując metrum melodii 

klaszcząc na „raz” oraz akompaniując wybranym instrumentem. 

 

3. „Do szopy!” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. Rodzic- pasterz owiec, 

dziecko jako owieczka ma się pilnować rodzica-pasterza, tam gdzie chodzi rodzic-pasterz 

idzie na czworakach dziecko-owieczka. Na sygnał i hasło rodzica-pasterza: Do szopy!      

– dziecko-owieczka kieruje się w miejsce wyznaczone jako szopa, np. na koc.   

 

4. Praca w kartach pracy (24) – ćwiczenie percepcji wzrokowej, umiejętności kodowania       

i dekodowania oraz grafomotoryki. Dziecko znajduje różnice między obrazkami                

i zaznacza je pętlami. Następnie koloruje ozdoby choinkowe według kodu.  

 

5. „Kolędnicy” – lepienie z masy solnej; poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych. 

Rodzic przybliża dziecku zwyczaj kolędowania, w tym przedstawia postacie, szczególnie 

zwierząt: byka, kozy, bociana, niedźwiedzia, barana, koguta, konia itp. Proponuje zabawę 

sensoryczną plasteliną lub masą solną – wykonanie dowolnie wybranej przez dziecko 

postaci. 

 

6.  „Turoń” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Rodzic dziecku-turoniowi, nakłada 

na plecy kawałek materiału i daje do ręki dzwoneczek. Dziecko to chodzi między 

przeszkodami w domu i gra na dzwoneczku. Kiedy dziecko- -turoń zatrzymuje się, przestaje 

grać i robi przysiad, rodzic podnosi się i skacze dowolnie. Później następuje zmiana ról. 

 



7. Praca z zeszycie grafomotorycznym (30) – ćwiczenie pamięci, percepcji wzrokowej, 

grafomotoryki i umiejętności odwzorowywania. Dzieci uzupełniają rysunki renifera 

zgodnie ze wzorem. Następnie rysują szlaczek po śladzi. 

 

8.  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8: 

 -„Jak pomogę rodzicom przygotować święta?” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko 

porusza się w rytm tamburynu: biegiem, w podskokach lub marszem. Podczas przerwy w muzyce 

zatrzymują się i ruchem, gestem naśladują prace domowe, w których pomogą rodzicom przed 

świętami. Rodzic za każdym razem może zapytać, w czym dziecko chciałoby pomóc swoim 

rodzicom. 

– „Okna” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Rodzic daje dziecku kocyk. 

Przedszkolak siedzi na kocu w siadzie skrzyżnym, ręce ułożone na kolanach. Na zapowiedź 

rodzica.: Myjemy okna! – dziecko unosi ramiona i wykonuje skłony boczne na przemian    w lewą i 

prawą stronę. Po chwili opuszcza ręce na kolana, wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie 

powtarzamy kilka razy. 

– „Agata nogą zamiata” – ćwiczenie wzmacniające mięśnie nóg. Dziecko stoi jedną nogą na 

złożonym kocyku. Przedszkolak ślizga się po podłodze. Noga z przodu jedzie na kocyku, noga z 

tyłu odpycha od podłoża. Ćwiczenie wykonujemy na zmianę raz prawą, raz lewą nogą. 

– „Myjemy podłogę” – zabawa na czworakach. Przedszkolak układa dłonie na kocu              i 

naśladuje mycie podłogi. Porusza się za kocykiem w pozycji na czworakach. Po chwili następuje 

zmiana. Dłonie położone na podłodze, dziecko w pozycji przysiadu podpartego, stopy na kocyku. 

Ćwiczący odsuwa nogi jak najdalej w tył, a następnie przysuwa. Wraca do pozycji wyjściowej. 

Zadanie powtarzamy 3–5 razy. 

– „Wałkujemy ciasto” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia. Dziecko zwija kocyk         w 

wałeczek i wykonuje siad klęczny. Chwyta wałeczek rękami za dwa końce jak wałek do ciasta. 

Odsuwa wałek w przód aż do pozycji niskiej Klappa (klęku podpartego), a następnie przysuwa go. 

Ćwiczenie powtarza kilka razy. 

– „Stolik” – wzmocnienie mięśni ściągających łopatki. Przedszkolak siada w siadzie skulnym na 

złożonym kocyku, ręce oparte z tyłu na podłodze. Na hasło: Stolik! unosi biodra w górę do podporu 

tyłem. Po chwili wraca do pozycji wyjściowej. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

– „Kokardy na choinkę” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. Dziecko stoi na podłodze przed 

rozłożonym kocykiem. Na zapowiedź rodzica: Kokardy na choinkę! Przedszkolak, kurcząc  i 

prostując na przemian palce stóp, ściąga kocyk pod stopy, tworząc ozdobne kokardy na choinkę. 

Rodzic zwraca uwagę, aby dziecko nie odrywało pięt od podłogi. Zadanie powtarzamy 4–6 razy. 

– „Taniec radości” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dziecko stoi w niewielkim 

rozkroku na złożonym kocyku. Wykonuje dynamiczne skręty tułowia w prawo   i w lewo, kolana 

lekko ugięte. 

– Marsz ze złożonym kocykiem dookoła pokoju. Dziecko odkłada kocyk na wyznaczone miejsce. 

 


