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Cele ogólne: 

– doskonalenie umiejętności mierzenia przedmiotów różnymi miarami; 

– rozwijanie wiary w siebie i we własne możliwości; 

– kształtowanie sprawności manualnych; 

– kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych; 

– doskonalenie słuchu muzycznego poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek; 

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

uwagą osób dorosłych). 

 

 

 

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

 

 

Przebieg zajęć: 

1. „Pudełko z prezentem” – zabawa z elementem dramy; rozwijanie wyobraźni i fantazji; 

wyrażanie zachwytu. 

Rodzic przygotowuje puste pudełko z pokrywką – pudełko z prezentami. Prosi, by dziecko do niego 

podeszło, podnosiło pokrywę i mówiło, jaki prezent widzi oraz udawało zachwyt nad nim. 

 

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. „Tworzymy widownię” – zabawa dydaktyczna; mierzenie przedmiotów różnymi miarami. 

Rodzic informuje, iż do zabawy w teatr trzeba zorganizować widownię – ustawić krzesła    

w rzędy w ten sposób, że najbliżej sceny będzie najkrótszy rząd krzesełek i im dalej od 

sceny, tym rzędy krzeseł dłuższe. Pokazuje przygotowane przez siebie sznurki różnej 

długości: kilka sznurków (lub wstążek, tyle, ile ma być rzędów krzeseł, od najkrótszego do 

najdłuższego, każda wstążka w innym kolorze), cyfry (tyle, ile sznurków), metrową taśmę    



i miarkę krawiecką. Dziecko ma zmierzyć dwiema miarkami sznurki i ustalić ich kolejność, 

jeśli chodzi o długość – od najkrótszego do najdłuższego. Następnie dziecko układa sznurki 

na podłodze, ustawia na nich krzesła, przelicza, ile krzeseł zmieściło się w każdym rzędzie. 

Później dziecko przygotowuje bilety. Dziecko na karteczkach oznacza kredkami numer 

rzędu i miejsca według własnych pomysłów – cyframi, obrazkami itp. Rozkłada jeden 

komplet, drugi oddaje rodzicowi. Następuje losowanie biletów. Każdy, kto wylosuje bilet, 

zajmuje miejsce na widowni. Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania. 

 

4. • „Światło!” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. 

Dziecko naśladuje przygotowania aktorów do przedstawienia – chodzi w różnych kierunkach, 

naśladując trzymanie w rękach kartki z tekstem przedstawienia i jego naukę na pamięć. Na sygnał i 

hasło rodzica: Światło! – zatrzymuje się, przyjmując dowolną pozę. Zabawę można przeprowadzić 

z wykorzystaniem słownictwa w języku angielskim, wówczas hasło N. to: Light! 

 

5. Praca w kartach pracy (29) – rozwijanie logicznego myślenia, percepcji wzrokowej oraz 

umiejętności grafomotorycznych. 

Dziecko odnajduje fragment obrazka, który pasuje do dużej ilustracji, i koloruje go. Następnie 

kończy kolorowanie rytmu. 

 

6.  „Kostiumy” – zabawa dydaktyczna; mierzenie długości miarką. 

Rodzic przygotowuje kostiumy różnych postaci. Dziecko odgaduje, jakie postacie mogą mieć dany 

kostium. Rodzic przydziela: kostium, miarki (wybór), kartki, ołówki. Zadaniem dziecka jest 

ustalenie, co zmierzyć w danym stroju, by pasował on na aktora (np. długość nogawek, rękawa, 

całej bluzki, szerokość w ramionach, w pasie) oraz zmierzenie kostiumu miarką, zapisanie 

wyników na kartkach. Rodzic nadzoruje pracę. 

Młodsze dzieci mierzą miarką tylko długość i szerokość spodni i bluzki, bez innych szczegółów, np. 

rękawów. Starsze mogą mierzyć miarką krawiecką i zapisywać wyniki        z dokładnością do 

centymetra. 

 

7. „Nasze kostiumy” – zabawa ruchowa z szarfą. 

Rodzic daje dziecku szalik, z którymi porusza się po pokoju w dowolny sposób. Na sygnał   i hasło: 

Kostiumy! Dziecko zatrzymuje się, zamienia szalik w element kostiumu, np. kładzie ją na głowę – 

traktuje jako czapkę, zakłada na szyję – jako szal, nakłada na ramiona – jako chustę, owija nią stopę 

– jako but. 

 

8. Praca w zeszycie grafomotorycznym (31) – rozwijanie logicznego myślenia, percepcji 

wzrokowej oraz umiejętności grafomotorycznych. 

Dziecko łączy liniami pasujące do siebie fragmenty skarpet i koloruje je. 

 

9. Praca plastyczna – wykonanie wg instrukcji Św. Mikołaja z plasteliny. 

Plik z instrukcją do pobrania w pliku. 

 

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 


