
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
czwartek 16.12.2021 

 
 

Witajcie moje Biedroneczki. Dzisiaj zaczynamy przygodę z zajęciami zdalnymi. Na szczęście 

potrwają one tylko do świąt i znów będziemy mogli się zobaczyć i uściskać. Przed Wami kilka 

zadań na dziś. 

 

Tule Was mocno, ciocia Renata 

 

 

KR ĄG TEMATYCZNY: „Świąteczne przygotowania” 

TEMAT DNIA: „Czas magią przejęty, śpiewamy kolędy” 

 

 

1. Na rozgrzewkę jedna z naszych ulubionych zabaw muzyczno-ruchowych: 

 

„POMAGATOR”: EDUMUZ- ZDALNE NAUCZANIE -POMAGATOR - YouTube 

 

2. We wish you a Merry Christmas” – wprowadzenie piosenki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis 

 

Wysłuchanie piosenki, rozmowa na jej temat. Tłumaczymy dzieciom słowa piosenki na jęz. polski. 

Dzieci opisują nastrój towarzyszący piosence. Słuchają jej po raz drugi i wskazują, w którym 

momencie występuje refren. 

 

We wish you a Merry Christmas 

sł. i muz. tradycyjne 

We wish you a Merry Christmas (x3) 

And a happy New Year! 

 

We wish you a Merry Christmas (x3) 

And a happy New Year! 

Good tidings we bring 

To you and your kin; 

Good tidings for Christmas 

And a happy New Year! 

 

Tłumaczenie: 

Życzymy ci Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku! 

Dobre nowiny przynosimy dla ciebie i twojej rodziny; 

dobre nowiny na Święta i Szczęśliwego Nowego Roku!  

 

3. We wish you a Merry Christmas” – nauka refrenu piosenki. 

 

Dzieci powoli powtarzają za rodzcem słowa refrenu. Gdy już opanują tekst, powtarzają za rodzicem 

słowa refrenu w rytmie piosenki – najpierw wolno, potem w odpowiednim tempie. Na koniec dzieci 

śpiewają refren razem z nagraniem. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cy_icE0J9Wk
https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis


4. „Świąteczne zdania” – zabawa w powtarzanie zdań. 

 

Dzieci powtarzają za Rodzicem zdania na różne sposoby: wolno, szybko, cicho, głośno, głosem 

wysokim i niskim.: 

 

Idą, idą święta, nie zapomnij o prezentach! Nie zapomnij o choince i pierogach w dużej misce!  

 

 

5. „Stroimy buzię – choinkę” – ćwiczenia motoryki narządów mowy. 

 

Rodzic wyjaśnia dzieciom, że ich buzia stanie się na moment choinką, którą będą ubierali językiem. 

Dzieci wykonują następujące ćwiczenia motoryczne narządów artykulacyjnych: 

– Pan Języczek rozchyla gałązki choinki – dzieci układają czubek języka na podniebieniu 

twardym, następnie za dolnymi zębami przednimi od wewnątrz, wypychają językiem 

policzki: prawy i lewy. 

–  – Pan Języczek zakłada długie łańcuchy ze światełkami – dzieci zamykają usta i kręcą 

językiem kółka wewnątrz buzi (oblizują zęby od zewnętrznej strony). 

– – Pan Języczek zakłada bombki – dzieci dotykają czubkiem języka różnych miejsc 

podniebienia. 

–  – Pan Języczek zakłada łańcuchy – dzieci dotykają czubkiem języka na zmianę górnych i 

dolnych siekaczy oraz prawego i lewego kącika ust. – Choinka gotowa. 

– Brakuje tylko gwiazdy na jej czubku – dzieci próbują dotknąć językiem nosa. 

 

 

6. „Śpiewamy kolędy” – zabawa muzyczna 

 

Rodzic przypomina dzieciom, że kolędy to są pieśni opisujące święta Bożego Narodzenia, następnie 

pyta dzieci, czy znają jakieś kolędy. Chętne dzieci mogą je zaśpiewać. 

 

Biedroneczki przypominam, że znacie już dwie kolędy, zaśpiewajcie je Rodzicom: 

 

Zespół Dziecięcy Fasolki - Lulajże Jezuniu - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=MiZYZ44qBWc 

 

Cicha noc, Święta noc - Piosenki Świąteczne dla Dzieci | HeyKids - Bing video 

https://www.youtube.com/watch?v=Guv1oNHO2wU 

 

7. KP.16 Kropki, kreski, pętelki – Motoryka mała i grafomotoryka 

 

Na koniec wykonajcie kartę pracy numer 16 z podręcznika „Kropki, kreski, pętelki” 

 

Pokoloruj choinkę, naklej na niej kolorowe ozdoby, które znajdziesz na końcu książki. 

Narysuj po śladzie łańcuchy choinkowe. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MiZYZ44qBWc
https://www.bing.com/videos/search?q=cicha+noc+hey+kids&qpvt=cicha+noc+hey+kids&view=detail&mid=7075013A7DBABAF299207075013A7DBABAF29920&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcicha%2Bnoc%2Bhey%2Bkids%26qpvt%3Dcicha%2Bnoc%2Bhey%2Bkids%26FORM%3DVDRE

