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Cele ogólne: 

– poznawanie utworów o wartościach wychowawczych; 

– rozwijanie umiejętności współpracy w zespole i parach; 

– nabywanie doświadczeń w organizowaniu teatrzyku, przedstawienia 

– rozwijanie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek; 

– 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. „Który cieplejszy?” – zabawa integracyjna; rozwijanie umiejętności współpracy. 

Rodzic prezentuje różne koce: małe, duże, bardziej puszyste, mniej puszyste. Dziecko ogląda, 

ocenia, który z nich jest ich zdaniem najcieplejszy i dlaczego. Rodzic mówi, z czego robi się koce. 

Następnie dziecko otrzymuje wybrany koc, staje na nim wraz z rodzicem. Bez pomocy rąk oraz tak, 

by nie stanąć poza kocem, musi przewrócić drugą osobę. 

 

2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8: 

– „Gwiazdka” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dziecko otrzymuje butelkę. Swobodnie porusza się po pokoju. Na sygnał i hasło: Gwiazdka! – 

zatrzymuje się w miejscu, we wspięciu na palcach unosi ręką z butelkę i macha nią. Przy 

powtórzeniu następuje zmiana ręki. 

– „Owieczki i pasterze” – zabawa z elementem czworakowania. 

Pasterz – rodzic i owieczka – dziecko. Pasterz otrzymuje 2 butelki i uderza nimi o siebie, naśladując 

dzwoneczki. Owieczka na czworakach idzie za pasterzem. Na sygnał i hasło rodzica zamieniają się 

rolami. 

– „Kolędnicy – muzycy” – zabawa bieżna. 

Dziecko otrzymuje butelki. Porusza się z nimi swobodnie po pokoju. Na sygnał i hasło rodzica: 

Kolędnicy – muzycy! – dziecko zatrzymuje się i naśladuje grę z wykorzystaniem butelki jako 

instrumentu (skrzypce, fujarka, gitara, puzon itp. – według pomysłu dziecka). 

– „Aniołki” – zabawa z wymachem rąk. 

Dziecko-aniołek, trzymając w ręku butelkę, wskazuje miejsce, z którego będzie się przyglądało 

rodzicom. Rodzice swobodnie poruszają się po pokoju. Na sygnał i hasło: Aniołki! – rodzice 

zatrzymują się, stoją w jednym miejscu. W tym czasie dziecko-anioł maszeruje między rodzicami i 

butelką dotyka je. Kogo dotknie, ten kładzie się na dywanie   i rękoma oraz nogami wykonuje 

wymachy na boki, naśladując popularnego aniołka (niektórzy mówią: orzełka). 

– Ćwiczenie uspokajające – marsz z butelkami na głowie tak, by nie spadły. 

 

3. „Bajka o puszystym i puchatym” – słuchanie tekstu i rozmowa na jego temat; zabawa 

dramowa. Rodzic czyta tekst, omawia jego treść, pyta: O czym była bajka? Czego było dużo 

w mieście? Co ludzie robili z puszystym i puchatym? Co się z nim działo, kiedy ludzie go 

sobie przekazywali? Kto pojawił się pewnego razu w mieście i co zrobił? Co się stało dalej? 

Kto i gdzie znalazł puszyste i puchate? Co zrobili? N. pyta: Co może być puszyste                



i puchate? Czym ludzie mogą się dzielić? Następnie proponuje zabawę w teatrzyk                

o puszystym i puchatym. Wspólnie z dzieckiem ustala, jakie role trzeba przydzielić i komu, 

kto o czym ma mówić, gdzie ma być scena, jakie przedmioty, akcesoria przydadzą się itd. 

Dziecko realizuje swoje pomysły, bawi się w teatrzyk. 

 

Bajka o puszystym i puchatym 

Bardzo dawno temu gdzieś daleko było dobre miasto. Jego mieszkańcy żyli szczęśliwie, śmiali się, 

bawili i nigdy nie chorowali. W mieście tym było bardzo dużo puchatego             i puszystego. 

Puchate było miękkie, puszyste, bardzo lekkie i miłe w dotyku. Ludzie mieli taki zwyczaj, że kiedy 

spotykali się ze sobą, dzielili się puchatym i puszystym, mówiąc: 

– Tobie puchate i mnie puchate, mnie puchate i Tobie puchate. 

A kiedy się dzielili, puchate   i puszyste rosło i było go jeszcze więcej. Trwało to bardzo długo i 

ludzie nauczyli się, że kiedy puchate i puszyste rośnie, ich życie staje się piękniejsze, serca 

wypełniają się miłością, a ciało jest zdrowsze. 

Pewnego dnia do szczęśliwego miasta przybyła czarownica. Czarownica jeździła po całym świecie 

i sprzedawała ludziom swoje czary i lekarstwa. Jednak w dobrym mieście nikt nie chciał kupować 

lekarstw i nie potrzebował czarów, bo wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi. Czarownica chodziła po 

mieście, przyglądała się ludziom  i ich zwyczajom i nie rozumiała, dlaczego nie może niczego 

sprzedać. Po pewnym czasie zorientowała się, że wszystkiemu winne jest puchate. Kiedyś, 

obserwując, jak ludzie się nim dzielą, postanowiła uwolnić ich od puchatego i puszystego i 

powiedziała do jednego z mieszkańców: 

– Wiesz? To puszyste i puchate, które dostałeś od swojego przyjaciela, to wcale nie było jego 

puszyste i puchate. On oddał Ci tylko to, co wczoraj dostał od Ciebie.    

A do innego mieszkańca powiedziała: 

– Czy zauważyłeś, że Twój sąsiad dał Ci wczoraj mniej puszystego i puchatego niż Ty dałeś jemu? 

Krążyła po mieście tak długo, aż zatruła ludziom serca i ludzie zaczęli się sobie nieufnie 

przyglądać. Coraz rzadziej dzielili się puchatym i puszystym i chowali je w domach i szufladach, 

zazdrośnie strzegąc i bojąc się, że je stracą. A puszystego i puchatego, którym nikt się nie dzielił, 

było coraz mniej. Pewnego dnia czarownica dała jednemu                        z mieszkańców trochę 

kolczatego i powiedziała: 

– Tobie kolczate i mnie kolczate, mnie kolczate i Tobie kolczate. I kolczate urosło. Ludzie zaczęli 

się dzielić ze sobą kolczatym. Pojawiły się choroby, szczęście zaczęło znikać            z dobrego 

miasta, a ludzie stali się smutni i niemili dla siebie. Mijały dni, miesiące i lata. Czarownica 

sprzedawała ludziom swoje lekarstwa i stawała się coraz bogatsza. Kiedy potrzebowała więcej 

pieniędzy, dzieliła się z ludźmi kolczatym i wtedy ludzie więcej chorowali i przychodzili do niej po 

leki. 

Pewnego dnia dwoje dzieci, bawiąc się ze sobą na strychu, znalazło w starej skrzyni puszyste i 

puchate, które dorośli dawno temu schowali, żeby nikt im nie zabrał. Kiedy je oglądali, rozerwali je 

na dwa kawałki i podzielili między siebie. I puszyste i puchate natychmiast urosło, a dzieci poczuły, 

że w ich sercach pojawiła się jakaś radosna nuta. Pobiegły do rodziców i podzieliły się z nimi, 

mówiąc: 

– Tobie puchate i mnie puchate. 

I puchate znów urosło. Od tej chwili ludzie zaczęli ponownie dzielić się ze sobą puszystym  i 

puchatym i w ich sercach pojawiło się więcej szczęścia i radości, a ciała mniej chorowały. Wtedy 

przypomnieli sobie o starym zwyczaju   i dawnych czasach. Wypędzili złą czarownicę i starali się 

dzielić jak największą ilością puszystego i puchatego. Jednak w ich mieście istniało także kolczate, 

które kiedyś podarowała im czarownica. I odtąd puszyste      i puchate krąży między ludźmi na 

przemian z kolczastym i tylko od ludzi zależy, czym się ze sobą dzielą. A to, czym się podzielą, 

rośnie, wypełniając ich serca i myśli. 

 

4. „Ciepłe – kolczaste” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Na sygnał i hasła: Ciepłe! – pociera swoje ręce (jak 



najmocniej aby wydzielić ciepło); Kolczaste! – naśladuje jeża, chodzi na czworakach. 

5. Praca w kartach pracy (27) – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, umiejętności 

budowania wypowiedzi oraz zdolności grafomotorycznych. 

Dziecko porządkuje obrazki we właściwej kolejności i rysuje w ramkach odpowiednią liczbę 

kropek. Opowiada historię z obrazków(samodzielnie!!!). Wyjaśnia, na czym polega zwyczaj 

przygotowywania dodatkowego nakrycia na wigilijnym stole. 

6. „Zmieniamy dekorację” – zabawa integracyjna; rozwijanie umiejętności współpracy. 

Dziecko i rodzic ustawiają się bardzo blisko siebie, łącząc się ramionami. Między ramionami 

umieszczacie serwetkę papierową z motywem świątecznym. Rodzic kieruje: wskazuje, gdzie macie 

zmienić miejsce i na jakie. Powoli przechodzicie we wskazane miejsce i staracie się nie zgubić 

serwetki. 

7. „Przenieś ciepłe i puchate” – zabawa ćwicząca spostrzegawcza; ćwiczenie na współpracę   

w parach. 

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem w jednym końcu pokoju. Po przeciwległej stronie ustawia 

krzesełko, do którego para będzie musiała dojść i je okrążyć, by z powrotem wrócić na miejsce. 

Para otrzymuje do przeniesienia tacę z kubeczkiem napełnionym wodą (bądź innym – według 

pomysłu rodzica). 

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. 

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



„Cicha noc”, „Lulajże, Jezuniu”oraz „Świeć, gwiadeczko, świeć” Arki Noego dostępnego 

pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=QfY50zEalz8 


