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Cele ogólne: 

– poznawanie nowych smaków oraz elementów zwyczajów i tradycji świątecznych; 

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania poleceń; 

– budzenie zainteresowań chemią poprzez obserwowanie reakcji chemicznych; 

– 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. „Bakalie” – zabawa ćwicząca spostrzegawcza; ćwiczenie motoryki małej. Rodzic 

przygotowuje różne bakalie wymieszane w pojemniku oraz mniejsze pojemniki i pałeczki 

do chińszczyzny. Dziecko rozpoznaje i podaje nazwy bakalii. Następnie rozdziela 

poszczególne bakalie do mniejszych pojemników, chwytając je pałeczkami. 

 

2. „Przedszkolna kutia” – wykonanie potrawy; poznawanie nowych smaków oraz elementów 

zwyczajów świątecznych. Rodzic przygotowuje bakalie z I części zadania, kaszę kuskus, 

gotową mieszankę maku, obowiązkowo jeden cały migdał, słoik z miodem, roztopione 

masło, przyprawy: piernikowa, cynamon i goździki w proszku. Wyjaśnia, że jednym ze 

zwyczajów wigilijnych w niektórych częściach Polski jest przygotowanie potrawy, która 

nazywa się kutia, przyrządzanej z ziaren pszenicy. 

Rodzic proponuje wykonanie przedszkolnej wersji potrawy według etapów: przygotowanie kaszy 

według przepisu na opakowaniu (tę część dziecko wykonuje  z rodzicem), dodanie do gotowej 

kaszy bakalii, w tym jednego całego migdała (temu, kto go później odnajdzie w trakcie jedzenia, 

przyniesie szczęście) oraz pozostałych składników; wymieszanie całości, delektowanie się potrawą. 

Rodzic ustala zasady pracy oraz bezpieczeństwa, osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy 

pracy, rozdziela składniki oraz potrzebne pomoce (miseczki, łyżki itp.). Dziecko przygotowuje się 

do zadania poprzez umycie rąk, założenie chustek i fartuszków, po czym przystępuje do pracy. Po 

jej zakończeniu sprząta. Degustuje kutię, sprawdza, komu udało się trafić na cały migdał. 

 

3. „Zwijamy makowiec” – zabawa ruchowa; ćwiczenie stóp. Rodzic daje dziecku szalik i 

ustala, że będzie to ciasto na makowiec. Dziecko zdejmuje buty, poruszają się po pokoju. Na 

sygnał i hasło: Zwijamy makowiec! – dziecko kładzie szalik na podłodze, prostuje go, staje 

z rękoma na biodrach, palcami stóp raz jednej, raz drugiej nogi zwija szalik. 

 

4. „Ciasto rośnie i opada” – zabawy badawcze; poznawanie reakcji chemicznych. Rodzic 

przygotowuje sodę, ocet, olej, barwnik, szklankę, dzbanek, pipetę (lub strzykawkę, gumową 

gruszkę) oraz patyki do szaszłyków. Wlewa do szklanki ocet, miesza delikatnie patykiem i 

dodaje barwnik (np. sok z buraka, bibułę). Następnie wsypuje do dzbanka opakowanie sody 

oczyszczonej, potem powoli wlewa olej (po ściance dzbanka), nabiera pipetą zabarwiony 

ocet ze szklanki i po kropli wlewa do dzbanka. Dziecko obserwuje zachodzącą reakcję 

chemiczną – powstawanie bąbli, podnoszenie się ich i opadanie, ciągłą „wędrówkę” od góry 

do dołu. Rodzic tłumaczy, że kropelki zabarwionego octu wpuszczone do dzbanka z olejem 



i sodą powoli opadają na dno. Tam następuje reakcja chemiczna z sodą, w wyniku której 

wytwarza się gaz. Ten gaz otacza kropelki wpuszczonego octu, a one stają się przez to 

lżejsze i unoszą się do góry. Kiedy wypłyną na powierzchnię oleju, gaz ulatnia się, a krople 

z powrotem stają się cięższe i opadają na dno. 

Źródło pomysłu: https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/eksperyment-chemiczne-jojo/) 

 

5. Praca w kartach pracy (25–26) – ćwiczenie sprawności manualnej i percepcji wzrokowej. 

Dzieci wycinają obrazek wzdłuż linii, układają go i naklejają na kartkę. 

 

6. „Jak grzyby w barszczu” – zabawa ruchowa bieżna. Rodzic rozkłada koc – garnek z 

gotującym się barszczem. Dziecko-grzyb swobodnie porusza się, omijając koc. Na sygnał i 

hasło: Grzybek do barszczu! – szybko wskakuje na koc i turla się po nim. 

 

7.  „Świąteczne kolędowanie” – słuchanie kolęd; ozdabianie pomarańczy. Rodzic włącza 

kolędy, dziecko słucha i  śpiewa. Rodzic rozdaje pomarańcze i całe goździki, dziecko 

ozdabia owoce goździkami (wbija je). Ozdobionymi pomarańczami dekorują dom, by 

pachniało świętami. 

 

8. Przygotowania do Jasełek - śpiew znanych kolęd (wersja skrócona – do pobrania w pliku): 

„Cicha noc”, „Lulajże, Jezuniu”. 

 


