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Cele ogólne: 

– rozpoznawanie głosów instrumentów, dostrzeganie sposobu i możliwości wpływu muzyki 

na nastrój; 

– rozbudzanie zainteresowań muzycznych dzieci ; 

– 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. „Świąteczne zagadki słuchowe” – zabawa ćwicząca spostrzegawczość; rozpoznawanie 

brzmienia instrumentów. 

Rodzic przygotowuje i prezentuje instrumenty muzyczne (dostępne w domu). Dziecko podaje ich 

nazwy, określa sposób wydobywania dźwięku. Następnie rodzic organizuje miejsce, w którym 

dziecko będzie grać na instrumentach tak, by pozostali mieszkańcy domu nie widzieli. Następuje 

zabawa w odgadywanie i podawanie nazwy instrumentu. Rodzic może wykorzystać nagrania z 

płyty CD. Na zakończenie dziecko określa, którego instrumentu dźwięki pasują do tematyki 

świątecznej. 

 

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. „Pastuszek bosy” – słuchanie pastorałki; zabawy muzyczno-ruchowe przy melodii. 

Rodzic prezentuje pastorałkę, informuje, że to pastorałka, czyli piosenka ludowa o tematyce 

świątecznej, pochodzi od słowa pasterz, czyli opiekun zwierząt. Kolęda zaś to pieśń religijna, 

śpiewana w kościołach. Rodzic omawia treść pastorałki, pyta: Jaki był pastuszek? Na czym grał? 

Co robił? Gdzie spał? Kto obudził pastuszka? Co powiedzieli aniołowie? Jakie miał nóżki? Co mu 

dał anioł? Co zrobił pastuszek? itp. Rodzic jeszcze raz prezentuje pastorałkę, dziecko określa 

nastrój, tempo, dynamikę. Rodzic proponuje zabawę w echo: recytuje z gestodźwiękami fragmenty 

tekstu pastorałki, dziecko powtarza. Następnie rodzic przeprowadza zabawy. 

„Pasterz i owce”: dziecko-owca pasie się po całym pokoju, rodzic-pasterz chodzi między nim, gdy 

dotknie – ta idzie za nim. 

„Pasterz i aniołowie”: Rodzic w trakcie trwania melodii pastorałki dziecko-anioł tańczy, rodzic-

pasterz śpi, brak melodii – budzi się pasterz, chodzi, naśladuje szukanie owieczki,     a dziecko-

anioł zastyga w bezruchu. 

„Kolęda i pastorałka”: kiedy dziecko usłyszy znaną kolędę, wybraną przez rodzica, siedzi    i słucha 

jej, kiedy zaś usłyszy pastorałkę, wstaje, naśladuje wybraną przez siebie postać: albo pastuszka, 

albo owieczkę, albo inne zwierzę ze stajenki, np. konia. Na zakończenie dziecko próbuje śpiewać 

pastorałkę. 

 

Plik „Pastuszek bosy” dostępny w pliku. 

 

4. „Świąteczne dzwony” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania. 

Rodzic prezentuje dzwoneczek i jego dźwięk, a także talerz perkusyjny i pałeczkę oraz dźwięk 

wydobywany po uderzeniu pałeczką w talerz. Rozpoczyna zabawę: dźwięki wydobywane z 

dzwoneczka – dziecko naśladuje owce, które pasą się na łące (chodzi na czworakach); podczas 

uderzania w talerz perkusyjny – dziecko zamienia się w anioła – kładzie się na podłodze, na leżąco 

wykonuje wymachy ramion i nóg na boki, tzw. aniołka lub orzełka.   

 

5. 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. 

 

6. „Aniołki” – lepienie z masy solnej lub innej, wybranej przez rodzica; likwidowanie napięcia 

mięśniowego dłoni. 

N. przygotowuje masę solną (lub inną, według uznania), foremki do pierników w kształcie aniołka 

(lub inne, zgodne z tematyką świąteczną) oraz wykałaczki. Dziecko ugniata masę, wycina 

foremkami kształty, wykałaczkami wyciska takie elementy, jak oczy, usta, guziki itp. 

  

7. „Anioł i pasterze” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. 

Rodzic wyznacza dziecko do roli anioła, pozostali domownicy to pasterze. Pasterze naśladują 

spanie, leżą na podłodze. Przy melodii dowolnej kolędy lub pastorałki dziecko-anioł chodzi między 

pasterzami i dotyka ich, budzi. Dotknięte pasterz idzie za dzieckiem-aniołem. Przy powtórzeniu 

rodzic wyznacza inną osobę do roli anioła. 

 

8. Praca w zeszycie grafomotorycznym (32) – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz 

umiejętności grafomotorycznych. Utrwalanie cech wielkościowych. 

Dziecko rysuje po kreskach i po śladzie elementy różnej wielkości. 

 

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 


