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KR ĄG TEMATYCZNY: „Świąteczne przygotowania” 

TEMAT DNIA: „Świąteczne życzenia” 

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 8: 

 

„Taniec zamrażaniec” – zabawa porządkowa. Dziecko biegają przy dźwiękach dowolnej muzyki. 

Gdy Rodzic wciska pauzę dziecko zastyga bez ruchu. 

„Toczymy kule” – zabawa z elementem skłonu. Dziecko siada w siadzie płaskim. Na sygnał rodzica 

toczy małe piłeczki, lub kulki z papieru po swoim ciele – od bioder do kostek po złączonych 

nogach, robiąc skłon tułowia w przód. 

 „Rzucamy śnieżkami” – zabawa z elementem celowania. Dziecko rzucają swoimi piłeczkami lub 

kulkami z papieru do wyznaczonego przez rodzica celu. 

 

2. „Składamy życzenia” – zabawa dydaktyczna: 

 

Tłumaczymy dzieciom, co to są życzenia i kiedy je składamy. Podkreślamy, że składając życzenia, 

mówimy ludziom same miłe rzeczy – takie, które sprawią im przyjemność. 

Czytamy dzieciom przykładowe życzenia z okazji urodzin, świąt, ślubu itp. Następnie zapraszamy 

dzieci do składania życzeń, np. lalce, misiowi. 

Czuwa nad przebiegiem zabawy i podsuwamy dzieciom pomysły różnych sytuacji, w których 

składamy sobie życzenia. 

 

3. „Kartki i karteczki” – zabawa tematyczna: 

 

 Dzieci oglądają różne kartki świąteczne. Porównują ich wygląd, wymieniają nazwy przedmiotów 

na nich przedstawionych, np.: dwie choinki, duża bombka i mała bombka. Rodzic prosi dzieci, aby 

wskazały kartkę, która im się najbardziej podoba, i uzasadniły swój wybór. 

 



4. Praca z W.8 – praca plastyczna, tworzenie kartki świątecznej: 

 

Dzieci wypychają wszystkie elementy i układają je obok siebie. Prezentujemy dzieciom, krok po 

kroku, sposób wykonania pracy: 

– dzieci składają (wzdłuż linii) prostokąt będący tłem kartki; 

– – dzieci układają (na podstawie kartki) choinki i gwiazdy w sposób dowolny – nie muszą 

wykorzystać wszystkich elementów (zachęcamy dzieci, by pomanipulowały trochę 

elementami, zanim je przykleją); 

– – dzieci naklejają wszystkie elementy na kartkę; 

– – chętne dzieci dorysowują dodatkowe elementy; ozdabiają tło karki (złotymi cekinami, 

palcem umoczonym w farbie, brokatem 

 

Praca znajduje się w książce Planeta Dzieci – Wyprawka na dobry start. 

Wyprawka-prace manualne str. 8 

 

Drogie Biedroneczki będzie mi bardzo miło, jeżeli prześlecie mi zdjęcia gotowych prac. 

Dzieci, które nie odebrały podręczników mogą stworzyć własne kartki świąteczne ;) 

 

 

 

DODATKOWE – Wyzwanie dla chętnych!: 

5. Wspólne pieczenie pierniczków: 

 

Przygotowujemy z dziećmi składniki niezbędne do upieczenia ciastek. Omawiamy każdy z nich i 

tłumaczymy co robimy po kolei. 

SKŁADNIKI: 

2 szklanki (320 g) mąki pszennej, 2 łyżki miodu, 2/3 szklanki cukru, 1,5 łyżeczki sody 

oczyszczonej, 20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej ,2 łyżki masła, 1 jajko,ok. 2 - 4 łyżki 

ciepłego mleka. 

PRZYGOTOWANIE: 
Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać. Ciągle mieszając dodawać kolejno 

cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. Dolewając stopniowo mleko zagniatać ręką ciasto 

aż będzie gładkie i jednolite. Dokładnie wyrobić. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek 

o grubości ok. 1/2 cm. Foremkami wykrajać pierniczki. Piec w piekarniku nagrzanym do180 stopni (góra i 

dół bez termoobiegu) przez ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości. 

 

Oczywiście zdjęcia pięknie udekorowanych pierniczków przez dzieci również chętnie zobaczę :) 


