
Scenariusz zajęć – tydzień 3 (13.12-17.12) 

Czwartek, 16 grudnia 

 

Temat tygodnia: Świąteczne Przygotowania 

Temat: Razem zaśpiewamy kolędę 

 

1.  „My też pastuszkowie” – aktywne słuchanie pastorałki. Dziecko porusza się po sali, 

rytmicznie klaszcze, tupie, wykonuje gestodźwięki.  

 

2.  Zestaw ćwiczeń porannych nr 8  

 

 – „Dzyń, dzyń, dzyń” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko cwałem bocznym 

porusza się po obwodzie koła. Gdy usłyszy mocniejsze uderzenie w tamburyn, 

następuje zmiana kierunku poruszania się.  

– „Lepimy bałwana” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko naśladuje 

toczenie kul śniegowych: najpierw toczy małą kulkę, potem większą i największą 

(ciężko, powoli). Następnie naśladuje ustawianie kul jedna na drugiej. 

 – „Na lodowisku” – ćwiczenie wyprostne. Dziecko zakłada po jednej szarfie na stopy, 

w dłoni trzyma drugi koniec szarf. Próbując utrzymać równowagę (kolana mocno 

wyprostowane), spaceruje po sali, a następnie naśladuje jazdę na łyżwach. 

 – „Jedziemy po choinkę” – zabawa bieżna. Dziecko biegnie po sali w rytmie 

wygrywanym przez Rodzica. Stara się robić drobne kroczki, kolana unosi wysoko.  

– „Marsz z piosenką” – ćwiczenie uspokajające. Dziecko spokojnie maszeruje i 

śpiewa wybraną piosenkę. 

 

3. „Szopka bożonarodzeniowa” – zabawa dydaktyczna. Na stoliku Rodzic układa różne 

zabawki, wśród nich znajdują się elementy wyposażenia szopki. Następnie zaprasza 

dziecko do wspólnego konstruowania szopki: stawia przed dzieckiem drewnianą 

skrzynkę w ten sposób, aby jedna ze ścian była dachem szopki. Rodzic opowiada 

historię Maryi i Józefa, a dziecko wybiera elementy, które pasują do szopki, i układa 

w środku skrzynki: siano, figurki (Jezusa, Maryi, Józefa, królów, pasterzy, aniołów, 

zwierząt), żłóbek (wcześniej należy wyjaśnić to pojęcie). Na dachu mocują papierową 

gwiazdę betlejemską oraz światełka na baterie (jako imitację gwiazd). Gotową szopkę 

dziecko ustawia przy choince. W wolnej chwili mogą dobudować z klocków 

ogrodzenie itp. Dziecko siada przy choince, Rodzic tworzy ciepły świąteczny nastrój, 

śpiewając wspólnie z dzieckiem kolędę.  

( Można również zrobić pracę na kartce, brystolu: wycinamy szablon szopki, postacie 

Maryi i Józefa, Jezusa, królów, pasterzy, aniołów, zwierząt, żłóbek, gwiazdę 

betlejemską) 



4. „Trzej królowie” – zabawa ruchowa. Dziecko porusza się w dowolnych kierunkach 

przy dźwiękach bębenka (bądź innego instrumentu). Gdy usłyszy rytm marszowy, 

maszeruje dostojnie (jak królowie). 

 

5. „Święta, święta, święta” – osłuchanie z piosenką.  

 

Święta, święta, święta sł. Ewa Chotomska, muz. Krzysztof Marzec  

1. Za kilka dni, gdy spadnie śnieg, zapłonie pierwsza gwiazdka.                                               

Spotkamy się, by spędzić czas w rodzinnych ciepłych gniazdkach.                                         

Usiądziemy przy stole pod choinką iglastą,                                                                            

Wszystkie świeczki zapłoną, będzie ciepło i jasno. /2×                                                             

Ref.: Święta, święta, święta, święta, czas kolędowania.                                                                   

Święta, święta, święta, święta, narodziny Pana.                                                                                                                                     

2. Przez jakiś czas zostanie w nas świąteczny zapach ciasta,                                                              

By tak jak ptak, gdy minie rok, w rodzinne wrócić gniazda.                                                               

Gdy zaświeci choinka, odnowimy wspomnienia,                                                                                 

łamiąc kruchy opłatek, wypowiemy życzenia. /2×                                                                                                         

Ref.: Święta, święta… 

 – Rozmowa na temat piosenki. Rodzic pyta: O czym mówi piosenka? Jakie drzewko stoi 

przy stole? Co to znaczy „łamać się opłatkiem”? Następnie pokazuje dziecku opłatek, 

proponuje podzielenie się opłatkiem po zajęciach.                                                                                 

– Zabawa ruchowa. Podczas wybrzmiewania zwrotek dziecko porusza się w rytm piosenki po 

obwodzie koła, trzymając chusteczkę. Gdy usłyszy refren, macha chusteczką nad głową, a 

potem (podczas zwrotki) znów chodzi po obwodzie koła.                                                                      

– Zabawa rytmiczna. Dziecko otrzymuje instrument ( jaki posiada w domu, można samemu 

stworzyć). Dziecko słucha muzyki i wystukuje rytm na instrumencie.  

 

 

6. „Śpiewane życzenia” – śpiewanie krótkich tekstów w różnym rytmie. Rodzic daje 

dziecku patyki akustyczne ( patyczki, drewniane łyżki). Śpiewa krótkie życzenia, 

wygrywając rytm na patykach, dziecko powtarza. Rodzic prosi dziecko, aby 

próbowało zaśpiewać życzenia na jednym wydechu. Następnie  dziecko wymyśla 

życzenia, śpiewa, rytmizuje. Przykładowe życzenia: Życzymy wszystkim Wesołych 

Świąt. Niech będzie to dla nas magiczny czas.  

 

7. „Jam jest dudka” – zabawy słuchowe z wykorzystaniem instrumentów 

perkusyjnych. Dziecko siedzą na dywanie. Na podłodze zgromadzone są różne 

instrumenty perkusyjne. Dziecko wystukuje dźwięki na instrumencie, Rodzic – 

odtwarza. Po kilkukrotnym powtórzeniu utrudniamy zabawę: dziecko siedzi tyłem do 

instrumentów. Rodzic wygrywa dźwięki na 3–5 instrumentach, dziecko odtwarza 

dźwięki w tej samej kolejności.  



8. Praca z książką Planeta dzieci liczenie, strona 29 – mierzenie, porównywanie 

długości łańcuchów na choinkę 

 

9. Praca z książką Planeta dzieci liczenie, strona 30 – porównywanie wysokości 

domów.  

 

 

10. „Eksperymenty z mierzeniem” – dziecko otrzymuje 2 sznurki o długości ok. 40 cm. 

Dziecko układa je na dywanie, porównuje ich długość. Następnie jeden ze sznurków 

zwijają w kłębek. Rodzic zadaje pytanie dziecku: Czy teraz sznurki są tej samej 

długości? Dziecko sprawdza poprzez rozwinięcie sznurka. – Dziecko otrzymują 

podkładki oraz po 5 drewnianych patyczków (szpatułki) w 2 kolorach. Rodzic prosi o 

wybranie patyczków jednego koloru i ułożenie z nich ścieżki: ma być prosta, końce 

patyczków mają się stykać. Następnie prosi o ułożenie drugiej ścieżki, pod pierwszą. 

Dziecko przelicza patyczki, ustala, że ścieżki są takiej samej długości. Rodzic mówi: 

Pierwsza ścieżka zakręca, zostaw pierwszy patyczek, a następne przesuń tak, aby 

ścieżka była kręta. Końce patyczków muszą się stykać. Dziecko buduje ścieżki. 

Rodzic pyta: Czy teraz ścieżki są tej samej długości? Jeżeli nie, to która jest dłuższa: 

zakręcona czy prosta? Jeżeli dziecko stwierdzi, że któraś jest innej długości, Rodzic 

prosi o ułożenie prostych ścieżek. Dziecko powinno dojść do wniosku, że obie ścieżki 

mają taką samą długość. 

 

Potrzebne piosenki do odsłuchania, dostępne są na naszej grupie 

facebooka „Słoneczka” 


