Zabawy i zajęcia dla dziecka na dzień 2 grudnia (czwartek):
Temat: Barbórka i mikołajki
1. Rozpocznij swój dzień od zabawy ruchowej.
„Cień Mikołaja” – zaproś rodzeństwo lub 1 rodzica. Jedna osoba jest Mikołajem, a druga jego
cieniem. Cień powtarza wszystkie ruchy Mikołaja. Po chwili zamieńcie się rolami.
WĘGIEL
Węgiel drzewny. Pochodzi ze specjalnie spalanego drewna i ma wiele zastosowań – od podpałki
do grilla, przez składnik kosmetyków i barwnik jedzenia, po materiał do rysowania. Inny rodzaj
węgla to węgiel kamienny. Węgiel kamienny powstał ze szczątków roślin, które przez setki
milionów lat stopniowo zmieniały się w skały. Węgiel kamienny jest używany jako paliwo oraz pali
się nim w piecach, by ogrzać domy. Czy wiecie, jak się nazywa osoba, która zajmuje się
wydobywaniem węgla z ziemi?
2. Mikołaj idzie z wizytą do górników.
: Raz do roku górnicy obchodzą swoje święto, które nazywa się Barbórka. W tym dniu, 4 grudnia,
ubierają się w odświętne mundury, a na głowy zakładają czaka górnicze ozdobione piórami koguta.
Tak ubrani górnicy przechodzą ulicami miast na Śląsku w marszach, które prowadzą orkiestry dęte.
3. Karta pracy, cz. 2, s. 29.
Uzupełnij zdjęcia elementami odszukanymi wśród naklejek. Obejrzyj obrazek. Posłuchaj nazw
elementów stroju górnika.
Opowiedz, jak wygląda górnik w odświętnym stroju.
Quiz wiedzy o górniku. Zobacz: jest 5 pytań. Jeśli dobrze na nie odpowiesz – rysuj na kartce
uśmiechniętą buźkę, jeśli się nie uda: smutną. Myślę, że będzie 5 uśmiechów. Pola – Supersmyk też
liczy na twoją wiedzę.
1. Jak się nazywa miejsce, w którym pracuje górnik?
a) kopalnia
b) węglarnia
2. Jak jest w kopalni?
a) mokro i zimno
b) ciemno i gorąco
3. Czego górnik używa do wydobycia węgla?
a) kilofa i młota ( obecnie górnicy rzadko korzystają z kilofów, a częściej obsługują specjalne
maszyny górnicze. Kilof i młot to tradycyjne narzędzia górnicze, które nadal widnieją na czaku
górniczym).
b) grabi i młota
4. Jaki kolor ma strój górnika?
a) czarny
b) ciemnoniebieski (granatowy)
5. Jakie pióra zdobią czapkę górnika – czako?
a) strusie
b) kogucie.
4.
Krok w bok – zabawa rozwijająca koordynację słuchowo-ruchową.
Określ trasę: gdzie start i meta. Może być w pomieszczeniu lub na dworze.

Rodzic lub rodzeństwo podaje wskazówki: Zrób pięć kroków do przodu, zrób dwa kroki w prawo
(podpowiedź – to strona ręki, którą się witamy), zrób trzy kroki do tyłu, cztery w lewo; itd. Dzieci
poruszają się według wskazówek. Zamieńcie się rolami.
5. To ciekawe! Posłuchaj uważnie czytania;
Mikołajki w Hiszpanii: prezenty przynoszą Trzej Królowie (Reyes Magos) i tam właśnie w Święto
Trzech Króli, czyli 6 stycznia, dzieci otrzymują prezenty jeśli tylko były grzeczne. Jeśli nie otrzymują un trozo de carbón, czyli kawałek cukru przypominający bryłę węgla.
Tego dnia w wielu domach piecze się specjalny rodzaj ciasta tzw. el Roscón de Reyes w którym
ukryta jest figurka. Osoba, która na nią trafi będzie mieć przez cały rok zapewnione szczęście.
Mikołajki na Islandii: prezenty tam przynosi nie jeden, ale 13 Mikołajów nazywanych jólasveinar
(bożonarodzeniowi chłopcy), którzy odwiedzają mieszkańców pojedynczo od 12 do 24 grudnia.
Dzieci wystawiają na parapet swoje buty, do których trafiają prezenty jeśli dzieci były grzeczne.
Niegrzeczne dzieci dostają surowego ziemniaka.
Mikołajki we Włoszech: prezentów nie rozdaje dzieciom Mikołaj, ale wiedźma Befana, która
zrzuca je przez komin. Befana przylatuje na miotle nie 6 grudnia, ale 6 stycznia – w święto Trzech
Króli. Aby obłaskawić wiedźmę, dzieci zostawiają dla niej poczęstunek – mandarynki i kieliszek
wina. Dzieci otrzymują prezenty albo czosnek lub węgiel (jeżeli były niegrzeczne).
Mikołajki w Holandii – Mikołaj to Sinteklass, który przypływa na statku z Hiszpanii, by wręczyć
dzieciom tradycyjny upominek – czekoladowe litery (koniecznie pierwszą literę imienia). Ponieważ
wchodzi do domu przez komin, jest cały ubrudzony sadzą.
Mikołajki w Rosji – w Nowy Rok dzieci odwiedza Dziadek Mróz (mąż Pani Zimy), ubrany w
gruby kożuch przepasany sznurem. Porusza się, pędząc w swoich saniach ciągniętych przez trzy
konie. Odwiedzając dzieci, wchodzi przez drzwi, nie przez komin.
Chcielibyście na mikołajki, zamiast fajnej niespodzianki dostać grudkę węgla?
6. Poczytaj sylaby:
- pamiętasz, że samogłoski możesz śpiewać? Zrób to, proszę!
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Bawcie się dobrze!
K. Król
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