
Witajcie Kochane Krasnale. Kontynuujemy temat świąteczny  

Temat Dnia : Kolorowe bombki  

 

• Zabawa ruchowa z elementem marszu – Idziemy po choinkę. 

Dzieci idą po choinkę –Dz. z R spacerują po pokoju trzymając się za ręce  w tempie wskazanym przez R. (wolno, 

szybko). Na hasło: Stop! –  zatrzymują się. 

• Zabawa ortofoniczna „W stajence.” 

R. pokazuje Dz. zdjęcia różnych szopek . Opowiada dzieciom o historii narodzin Pana Jezusa, o pasterzach i 

zwierzętach, o Trzech Królach i Gwieździe Betlejemskiej. 

Dzieci naśladują głosy wszystkich, którzy radowali się z narodzin Dzieciątka: 

 pastuszków – hi, hi, hi, owiec – bee, bee, koni – ihaha, krów – muu, muu, osłów – i-a, i-a, wróbli – ćwir, ćwir, 

gołębi – gruchu, gruchu, itd. 

 

 

• Zabawa dydaktyczna „Policz, ile jest bombek”.  

Ozdoby choinkowe różniące się kolorem i kształtem, np. bombki (okrągłe i podłużne). 

Dzieci oglądają ozdoby na choinkę, dzielą je według kształtu na dwie grupy; liczą, ile ich jest w każdej grupie. 

Starsze dzieci oceniają, których bombek jest więcej i o ile. Sprawdzają wynik, ustawiając bombki w pary.  

 

• Wysłuchanie wiersza „Na gałązce choinkowej”  

Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka 

Przy jabłuszku pierwszym pajac, 

przy drugim kaczuszka 

Pajac biały jest jak piekarz, 

mąkę ma na brodzie 

A kaczuszka złota, 

jakby kąpała się w miodzie. 

Choinka, choinka, wesoła choinka! 



Popatrz mamo - woła Krysia - Jak ten pajac skacze! 

A czy słyszysz - mówi mama - jak kaczuszka kwacze? 

Pajac skacze, kaczka kwacze, posłuchajcie sami 

A zajączek tuż, tuż obok rusza wąsikami 

Choinka, choinka, wesoła choinka! 

 

Dziecko przelicza jabłuszka  

Wybiera ilustracje które wystąpiły w wierszu  

Nasladuje czynności przedstawione w wierszu.  

 

 

 



  

 

 

 

Praca dla chętnych dzieci  

 

Wyklejenie szablonu bombki folią aluminiową.  

Rodzic odrysowuje przedmiot może to być talerzyk – kształt bombki na białej kartce lub kolorowej.  

Dziecko rwie z rodzicem małe kawałki filii aluminiowej i przykleja na kartkę, zapełniając cały kontur.  

Na końcu można przywiesić kokardkę jako wieszaczek.  

Udanej zabawy        

 


