
Temat dnia: PIĘKNE KARTKI I ŻYCZENIA 

 

• „Czym przyjedzie do nas Mikołaj?” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dz. poruszają się po 

sali, wypowiadając zdanie: „Czym przyjedzie do nas Mikołaj?”. R. odpowiada: Samolotem! – Dz. 

biegają z uniesionymi na boki wyprostowanymi rękoma; Samochodem! – dzieci biegają i naśladują 

kręcenie kierownicą; Na koniu! – dzieci podskakują w miejscu, przeskakując z nogi na nogę, 

z rękoma uniesionymi do przodu. Pociągiem – wspólnie z rodzicem.  

• „Skradający się Mikołaj” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. R. rozkłada na podłodze 

minitor przeszkód – drogę, którą musi pokonać Mikołaj: długa lina / tasiemka, bądź wełna– przejście 

po linie (stawianie na niej całych stóp); paski  ułożone jeden za drugim w drabinkę – skoki między 

szczebelkami; woreczki - małe pluszaki – chodzenie po kamieniach. 

• Świąteczne obrazy” – ćwiczenie spostrzegawczości. R. zaprasza dziecko do stoliczka na którym 

są kartki świąteczne pocięte na 3 lub 4 kawałki, wspólnie układają je w całość. ( stare świąteczne 

pocztówki)  

 

• Piękne kartki, ciepłe słówka – słuchanie wiersza B. Piergi. Krótka rozmowa na temat treści 

wiersza. 

Wyjaśnienie znaczenia słów: życzenia i widokówka. 

Piękne kartki, ciepłe słówka 

Bożena Pierga 

Kiedy się zbliżają święta, 

o znajomych swych pamiętaj. 

Wyślij kilka widokówek, 

a w nich kilka ciepłych słówek. 

Przyjaciołom z miasta Łodzi 

życzyć zdrowia nie zaszkodzi, 

a kumplowi spod Sopotu – 

żeby pozbył się kłopotów 

Gdy okazja się nadarzy 

życz każdemu, o czym marzy 

 

• „Życzenia świąteczne” – układanie życzeń. R. pyta:  

Co zrobić, jeśli ktoś nam bliski nie może przyjechać do nas na święta?; Jak możemy złożyć mu 

życzenia?; Czego można życzyć na święta Bożego Narodzenia?. Dz. ogląda różne kartki świąteczne. R. 



czyta Dz. kilka świątecznych życzeń, a następnie prosi je, by ułożyli wspólnie życzenia. • kartki 

świąteczne  

 

• Wykonanie własnej kartki świątecznej Można wykorzystać bombkę z wczorajszego zajęcia i 

nakleić ją na kartkę z brystolu. Można wykonać kartkę z choinką tak jak poniżej.  

R. wycina kilka pasków z zielonego brystolu różnej długości,  Dz. wybiera pasek który jest 

najdłuższy spośród wszystkich, rozpoczyna przyklejanie od dołu kartki. Łatwiejsza wersja R. 

wycina trójkąt z zielonego brystolu dowolnej wielkości Dz. smaruje klejem brzegi trójkąta i 

nakleja na druga kartkę w dowolnym kolorze. Dz. ozdabia choinkę dowolnie – palcem 

umoczonym w farbie, kółeczkami wyciętymi przez rodzica z kolorowych gazet, naklejkami.. itp. – 

2 kartki - kolorowy brystol, klej, dowolne dodatki do tworzenia bombek.  

 

• Przypomnienie piosenki „Pachnący gość”  Mini mini  

  

 

Kolorowanka dla chętnych dzieci 



 


