
Grupa V 

 „Wiewiórki”  
06.12. 21 r. poniedziałek 

Temat: Prezent dla Mikołaja 

Piosenki: 

„A Mikołaj pędzi” https://www.youtube.com/watch?v=aLy0DVYuh0s 

 „Pachnie świętami” https://www.youtube.com/watch?v=puNHLcis2Gw 

I. Paczki dla Mikołaja – zabawa rozwijająca świadomość ciała, wykorzystująca 

elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.  

R. zaprasza do zabawy dziecko, prosi, by samo zmieniło się w paczkę: w siadzie 

podkuliło nogi pod brodę i objęło je rękami. R. mówi: Ta paczka wygląda na 

porządnie zapakowaną, ale może uda mi się ją rozkleić. Po tych słowach R. 

podchodzi do dziecka i stara się rozluźnić jego uchwyt, lekko kołysze je na prawo, 

na lewo, do przodu, do tyłu – cały czas asekurując pozycję dziecka. Po kilku 

takich próbach można spytać to dziecko, czy jest łaskotkoodporne, i delikatnie 

połaskotać. Po chwili, zanim dziecko się zmęczy i rozluźni uchwyt, R. stwierdza: 

Tej paczki nie da się rozkleić! R. powinien być także paczką, żeby wprowadzić 

bardzo ważne zasady: nie stosujemy siły, działamy delikatnie, a osoba, która jest 

paczką, może zawsze powiedzieć: stop – a wtedy rozpakowujący musi od niej 

odejść.  

Karty pracy, cz. 2, s. 32,33 

 

Układanki sylabowe – zabawa twórcza. Kartoniki z zapisami sylab: la, la, ma, 

ma, ta, ta, da, mo, to, do, ko, me, te, R. rozkłada kartoniki (napisami do dołu). 

Dziecko losuje dwa kartoniki i próbuje odczytać stworzone z nich wyrazy, np.: ta-

me. Ponieważ nie ma takiego wyrazu, dziecko zmienia kolejność: me-ta. Czasami 

z wylosowanych sylab nie da się ułożyć wyrazów, ale za każdy ułożony dziecko 

zdobywaja punkt (żeton). 

https://www.youtube.com/watch?v=aLy0DVYuh0s
https://www.youtube.com/watch?v=puNHLcis2Gw


II  

GDZIE MIESZKA ŚWIĘTY MIKOŁAJ? zobacz dom Mikołaja 

https://www.youtube.com/watch?v=xCn0ccl7mNY 
 

 

Jak zrobić Mikołaja z rolki? | Praca Plastyczna | Stojący Mikołaj 

https://www.youtube.com/watch?v=umIOTXVvTq0 

Praca plastyczna Mikołaj z rolki papieru toaletowego. Tak wykonanego Mikołaja z rolki 

możemy zawiesić na choinkę lub bawić się z dziećmi chowając do niego małe prezenciki np. 

cukierka. Mikołaj stoi więc może posłużyć również jako dekoracja. 

III. Zagadki 
 

W Boże Narodzenie 

jest bardzo zajęty, 

bo musi roznosić 

po domach prezenty. 

W czerwonym płaszczu nocą się skrada 

i pod choinką prezenty składa. 

Ma długą brodę, czapkę i laskę, 

odwiedza dzieci, co obchodzą Gwiazdkę. 

Mikołaj 

https://www.youtube.com/watch?v=xCn0ccl7mNY
https://www.youtube.com/watch?v=umIOTXVvTq0


Nad jakim drzewkiem - nie nocą, 

gwiazdki złociste migocą? 

Na jakim drzewku - nie w sadzie, 

jabłko pachnące pogładzisz? 

Pod jakim drzewkiem - nie trawka, 

a jakaś piękna zabawka?  

choinka 

Jaka porę roku mamy,  

gdy za morzem są bociany? 

Zima 

Skarpeta Mikołaja – kolorowanka do druku 

Macie w domu mikołajkowe skarpety, w których 6 grudnia pojawiają się prezenty? Niech 

dziecko pokoloruje ten obrazek . 

https://mamotoja.pl/work/privatefiles/sources/2020/10/27/1d6LNn-1510 

 

                                                                B. Beszczyńska 

 

la, la, ma, ma, 

ta, ta, da, mo, 

to, do, ko                        
 

https://mamotoja.pl/work/privatefiles/sources/2020/10/27/1d6LNn-1510

