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Temat dnia: Pierwsza gwiazdka  

 

„Sięgnij po gwiazdkę” – zabawa ruchowa z elementem wspięcia na palce. Podczas słuchania piosenki „Świeć 

gwiazdeczko” Dz. porusza się dowolnie  Na przerwę w muzyce dzieci zatrzymują się 

i stają na palcach z uniesioną raz jedną, raz drugą ręką, jakby chciały sięgnąć po gwiazdkę 

z nieba. – Świeć gwiazdeczko -piosenka YT   

 

• Wysłuchanie wiersza czytanego przez Rodzica   

 Gwiazdka Zbigniew Trzaskowski 

Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, 

Jak małe ptaki z gniazd, 

Patrzą na niebo, czy już świeci 

Najpierwsza z wszystkich gwiazd. 

O zimne szyby płaszczą noski 

W okienkach miast i wsi, 

Czy już sfrunęła z ręki Boskiej, 

Czy już nad nami tli [...] 

Białe opłatki, białe stoły, 

Świeżych choinek las... 

Doprawdy mogą dziś anioły 

Zagościć pośród nas. 

Tylko ta gwiazda niech zaświeci 

Nad ciszą białych dróg 

I zawiadomi wszystkie dzieci, 

że się narodził Bóg. 

 

Dzieci odpowiadają na pytania: O czym jest ten wiersz?; Na co czekają dzieci?; Dlaczego czekają na gwiazdkę?. 

R. tłumaczy: Pierwsza gwiazdka jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się towarzyszyło 

narodzinom Jezusa. To ona wskazała drogę Mędrcom ze wschodu, dzięki czemu mogli dotrzeć do miejsca narodzin 

Jezusa. Dzisiaj pojawienie się pierwszej gwiazdki w wigilię Bożego Narodzenia jest sygnałem, że można zasiąść do 

stołu i podzielić się opłatkiem. 



 

 

 

 

• Liczymy gwiazdki” – zabawa dydaktyczna. Dzieci siadają przy stoliczku lub na dywanie mają do dyspozycji 

gwiazdki wycięte z papieru. R. rozdaje dzieciom po dwa koła – talerzyki w dwóch różnych kolorach. Umawia się z 

dziećmi, który talerzyk jest Toli a który Tomka. – mogą to być 2 ulubione pluszaki/ zabawki które siedzą przy 

talerzyku.  

R. Następnie mówi: Tola i Tomek robili gwiazdki. Tola zrobiła dwie – połóżcie tyle gwiazdek na talerzu 

Toli. Tomek zrobił jedną gwiazdkę – dzieci kładą gwiazdkę na talerzu Tomka. Czy dzieci mają po 

tyle samo gwiazdek? Które ma więcej? Ile gwiazdek musi dorobić Tomek, żeby mieć tyle samo, co 

Tola? Sprawdźcie. Analogicznie należy postąpić z trzema gwiazdkami. Można sprawdzać razem 

z dziećmi, łącząc gwiazdki w pary: Najpierw Tola zrobiła jedną gwiazdkę – wyjmijcie jedną gwiazdkę z jej talerza. 

Tomek też zrobił jedną. Dzieci wyciągają gwiazdkę z talerza Tomka. Potem Tola 



zrobiła drugą i Tomek zrobił drugą – mają po dwie gwiazdki. Dzieci wyciągają gwiazdki. Następnie 

Tola zrobiła trzecią – ma trzy gwiazdki, a Tomek? Ile gwiazdek musi dorobić? • gwiazdki – po 6, 7 dla dziecka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Karty pracy dla chętnych dzieci  



 



 


