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Cele ogólne: 

– rozwijanie umiejętności zachowania powagi w różnych sytuacjach, w tym 

humorystycznych; 

– doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi; 

– budowanie nastroju do tworzenia samodzielnych tekstów; 

– 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. „Jestem aktorem” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość; rozwijanie umiejętności 

zachowania powagi w różnych sytuacjach, w tym humorystycznych. 

Rodzic wybiera dziecko do roli rozśmieszacza. Pozostali członkowie rodziny siedzą w kole. 

Zadaniem rozśmieszacza jest mówienie różnych rzeczy do wybranych przez siebie członków – 

mogą to być śmieszne lub poważne rzeczy, żarty, wymyślone i zupełnie fikcyjne. Zadaniem jednego 

z członków, do którego zwraca się rozśmieszacz, jest udzielenie jednej odpowiedzi na każde jego 

pytanie z bardzo poważną miną: Jestem aktorem!. Zabawa jest oparta na popularnej zabawie „w 

pomidora”. 

 

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. „Boże Narodzenie” – tworzenie opowiadania na podstawie ilustracji; rozwijanie 

umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi. 



Rodzic prezentuje ilustrację przedstawiającą szopkę bożonarodzeniową. Dziecko opowiada, co ona 

przedstawia, podaje nazwy postaci i wskazuje, jaką pełniły rolę. Dziecko podejmuje próbę 

opowiedzenia historii związanej z Bożym Narodzeniem. Następnie rodzic proponuje zabawę – 

niespodziankę, mówi: O tym, jaka to będzie zabawa, dowiesz się po rozwiązaniu zagadek i złożeniu 

pierwszych głosek wyrazów – rozwiązań zagadek w nowy wyraz. Posłuchaj zagadek. Dziecko 

podaje rozwiązania zagadek, dzieli je na sylaby, wyróżnia pierwszą głoskę w danym wyrazie, 

ustala, że z powstałych głosek utworzył się wyraz AKTOR. Rodzic pyta kto to jest aktor, co robi. 

Dziecko udziela odpowiedzi. 

Rodzic pokazuje sylwety: postaci, zwierząt, gwiazdy, pasterzy, Trzech Króli, aniołów itp. Dziecko 

podaje ich nazwy, mówi, skąd je zna, wymyśla teksty dla poszczególnych postaci, organizuje 

zabawę w przedstawienie o Bożym Narodzeniu z wykorzystaniem sylwet według pomysłu rodzica i 

dziecka. 

 

Propozycje zagadek: 

A – Latał na dywanie, miał czarodziejską lampę z Dżinem.  ALLADYN 

K – Miała macochę i dwie siostry. Ciężko pracowała. Na balu zgubiła pantofelek. KOPCIUSZEK 

T – Przyjaciel Kubusia Puchatka, lubił brykać i skakać na ogonie. TYGRYSEK 

O – Śmieszny bałwanek, który miał wiele przygód z Elzą i Anną. OLAF 

R – Piesek z bajki, biały z brązowym uszkiem, zawsze chętny do pomocy. REKSIO 

 

Sylwety do pobrania w pliku. 

 

4. „Ludzie i nastroje” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. 

Rodzic informuje, iż w tej zabawie dziecko zamienia się w aktora i będzie odgrywać role ludzi, 

którzy będą mieć różne nastroje: smutek, złość, radość, zdziwienie, strach itp. Dziecko porusza się 

swobodnie po pokoju. Na sygnał i hasło rodzica, np.: Smutni ludzie!    – dziecko zatrzymuje się i 

wyraża mimiką, gestem smutek. Za każdym razem rodzic zmienia hasło – nastrój. 

 

5.  „Pewnej nocy grudniowej…” – rysowanie kredkami; przedstawianie opowiadania o Bożym 

Narodzeniu. Rodzic przygotowuje kartki, kredki, nawiązuje do opowieści o Bożym 

Narodzeniu. Prosi, by dziecko przedstawiło historię związaną z Bożym Narodzeniem na 

swoim rysunku. Rodzic i dziecko wspólnie wymieniają postacie, które powinny się znaleźć 

w pracy plastycznej. Dziecko rysuje, organizuje wystawę swoich prac. 

 

6. Praca w kartach pracy (28) – utrwalanie cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności 

językowych, logicznego myślenia, sprawności manualnej. 

Przedszkolak otacza pętlami stroje, które będą pasowały na dzieci. Określa, za jakie postacie będą 

przebrane dzieci. Następnie wycina ze s. 49 obrazki i nakleja je tak, żeby tworzyły przeciwstawne 

pary. 

 

7. „Bajki i zaklęcia” – zabawa spostrzegawcza; wyjaśnienie pojęcia i tworzenie zaklęć. 

Rodzic przygotowuje: orzech, zapałki, łyżkę do miodu, lusterko, bucik (pantofelek), kapelusz, 

czapkę krasnala, koszyczek itp. Dziecko losuje te przedmioty z pudełka, podaje ich nazwy, dzieli 

słowa na sylaby, wskazuj bajkę, dla której charakterystyczny jest dany przedmiot. Wspólnie 

wyjaśniają pojęcie zaklęcie. Następnie wymyślają zaklęcia, jakie mógłby wypowiedzieć bohater 

bajki. 

 

 

8.  „Czary-mary” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. 

Dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Na sygnał i hasło: Czary-mary! – dziecko zatrzymuje się 

i naśladuje wybraną przez siebie dowolną postać z bajki. Przy każdym powtórzeniu zabawy dziecko 

naśladuje inną postać. 



 

9. „Lubię święta Bożego Narodzenia” – ćwiczenie dykcji; dokładne wypowiadanie tekstu. 

Rodzic daje dziecku patyczek do sushi(lub korek od wina). Nawiązuje do faktu, iż aktorzy muszą 

umieć mówić dokładnie i wyraźnie, uczą się tego dzięki różnym ćwiczeniom, np. trzymając w 

zębach różne przedmioty. Rodzic prezentuje sposób trzymania w zębach patyczka i mówi: Lubię 

święta Bożego Narodzenia. Następnie dziecko powtarza ten tekst    z patyczkiem trzymanym w 

zębach. Rodzic nadzoruje i pilnuje bezpieczeństwa. 

Zabawę można przeprowadzić z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim               – 

dziecko mówi wówczas: I like Christmas. 

 

10. 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 


