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Skrzaty -  materiały edukacyjne na II tydzień grudnia 2021r 
 
 

 
 

Temat tygodnia: Czekamy na Mikołaja 

 

• Wprowadzenie dzieci do tematu - rozwiązanie zagadki.  
 
- Rodzic zadaje dziecku zagadkę i prosi o odpowiedź. 

 

Kto to jest?  

Nazywają go świętym 

 i wszystkim grzecznym dzieciom 

 przynosi prezenty.     (Mikołaj)  

 

 

• Wiersz „Mikołaj” 

 

Dnia 6 grudnia – jak dobrze wiecie, 

święty Mikołaj chodzi po świecie. 

Dźwiga swój worek niezmordowanie, 

każde dziecko prezent dostanie. 

A kiedy rozda już prezenty, 

wraca do nieba uśmiechnięty, 

choć może czasem przykro świętemu, 

że nikt prezentów nie daje jemu. 

 

 Krótka rozmowa nt. wiersza – dziecko odpowiada na pytania. 
 
- O kim był wiersz? 

- Co roznosi Mikołaj? 

- Czy wszystkie dzieci otrzymują prezenty? 
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• MIKOŁAJKI - film edukacyjny. 
 
- Kazio i Święty Mikołaj  - bajka o Mikołaju dla dzieci.  
- Zapoznanie dzieci z historią świętego Mikołaja. 
- Piosenka o Mikołaju „Co za radość”.  
  Swobodny taniec dziecka z domownikami przy piosence. 
 

Link do filmu edukacyjnego: 

https://www.youtube.com/watch?v=dz3kwtjsv8I 
 

- Krótka rozmowa nt. filmu. 

-  Taniec swobodny przy piosence o Mikołaju (piosenka o Mikołaju bezpośrednio po filmie). 

 

• Szukanie prezentu od Mikołaja – zabawa. 
 

Rodzic mówi, że Mikołaj ukrył w pokoju dla dziecka prezent ( może to być np. cukierek lub 

zabawka). Aby dojść do miejsca, w którym on się znajduje, dziecko musi poruszać się według  

poleceń  np. trzy kroki do przodu, dwa w bok – w stronę okna… itd. 

 
Odmiana zabawy 
 Szukamy prezentu od Mikołaja – zabawa Zimno-ciepło. 

 
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Mikołaj.  
Dzieci naśladują niesienie ciężkiego worka z prezentami – są Mikołajami i niosą prezenty dla 

dzieci. Potem naśladują niesienie lekkiego worka – są Mikołajami, którzy powracają z 

pustymi workami po rozdaniu dzieciom prezentów.  

 

• Śpiewanie z Rodzicem piosenki  „Witaj, Mikołaju”  (na melodię piosenki „Panie Janie”).  

 

Witaj Mikołaju, 

Witaj Mikołaju,  

jak się masz, 

jak się masz. 

Wszyscy cię witamy, 

wszyscy cię kochamy, 

bądź wśród nas, 

bądź wśród nas.  

 

• Zabawa ruchowa Figurki.  
- Do zabawy potrzebna będzie plastikowa lub metalowa miska. 

 Rodzic w różnym tempie uderza palcami o miskę. Przy wystukiwanych dźwiękach dziecko 

spaceruje, biega lub maszeruje. Podczas przerwy w grze robi ciekawe figurki i nie porusza 

się. Przy powtórzeniu zabawy następuje zamiana ról. 

 

• Nauka cwału bocznego. 
 Dziecko z Rodzicami oraz np. rodzeństwem stoją na obwodzie koła. Dosuwają nogę do nogi 

w bardzo wolnym tempie, na początku nie odrywają nóg od ziemi. Podczas nauki cwału 

należy zmieniać kierunki poruszania, aby dzieci umiały poruszać się zarówno w lewą, jak 

 i w prawą stronę.  
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• Prace plastyczno - techniczne do wykonania z dzieckiem w domu ( do wyboru).  

- Nie muszą być identyczne, chodzi o dobrą zabawę i mile spędzony czas z dzieckiem. 

- Można wykorzystać materiały dostępne w domu (np. brodę można zrobić Mikołajowi z 

waty, płatków kosmetycznych lub namalować patyczkiem, palcem, wykorzystując pastę do 

zębów, białą farbą lub białą kredkę lub kredę - liczy się pomysłowość i inwencja twórcza. 
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- Do wykonania tej pracy można wykorzystać farby i np. opuszkiem palca dziecko może 

pomalować kropeczki.  

- Można też użyć kredek i plasteliny: najpierw można kremową kredką pokolorować twarz 

Mikołaja a następnie białymi i czerwonymi, plastelinowymi kuleczkami wylepić jego czapkę 

i brodę. Plastelinę można zastąpić też kulkami z bibuły. 
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Pokoloruj obrazek 
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Na zakończenie zapraszam do zabawy w zaprzęgi przy piosence „Siedem Reniferów”. 
 
Rodzic jest reniferem a dziecko Mikołajem. Dziecko staje za rodzicem i podaje mu ręce. I… 

ruszamy! 

 Miłej i wesołej zabawy! 

„Kochany Mikołaj” – posłuchaj piosenki. 
Link do piosenek 
https://www.youtube.com/watch?v=-kqqkavf9xM 

 

 

no i oczywiście...  wspaniałych prezentów. 

Życzy 

 PANI BASIA 

DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU! 


