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• nabywanie umiejętności określania swoich pragnień, budowanie 

prostych wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia, 

• rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej – wykonanie pracy 

plastycznej przedstawiającej wymarzony prezent, 

• porządkowanie obiektów, układanie sekwencji rosnących i 

malejących, 

• rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej, 

• udział w zabawie mikołajkowej. 

 

Piosenka „Co przyniesie Mikołaj" 

(sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak) 

Pod choinką jest paczuszek sto. 

Co przyniesie nam Mikołaj, co? 

Może pociąg fu, fu, fu, 

małą trąbkę tru, tu, tu, 

Albo kotka miau, miau, miau, 

a co ty byś chciał? 

Na choince złota gwiazdka lśni, 

Co Mikołaj dziś przyniesie ci? 

Nową lalę la,la,la, 

lub kaczuszkę kwa, kwa, kwa,                            

Czekoladę mniam, mniam, mniam,                   
http://www.polski-online.pl/dla-rodzicow-15/ 

Zgadnij teraz sam. 
                                                                                                                                                              



Wiersz „Prezent dla Mikołaja” 

(D. Gellner) 

A ja się bardzo, bardzo postaram 

i zrobię prezent dla Mikołaja. 

Zrobię mu szalik, piękny i nowy, 

żeby go nosił w noce zimowe. 

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy, 

gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć. 

Niech się ucieszy Mikołaj Święty, 

tak rzadko toś mu daje prezenty!                          https://pl.pinterest.com/pin/635640934884474663/ 
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• nauka wykonywania czynności porządkowych – pomoc w pracach 

domowych, 

• wykonanie ozdób choinkowych – rozwijanie sprawności manualnej, 

kształtowanie poczucia estetyki, 

• doskonalenie umiejętności różnicowania długości oraz stosowania 

określeń: długi, krótki, 

• zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia, 

• rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko, 

• aktywne uczestniczenie w przedstawieniu (Jasełka). 

 
 

Zabawa muzyczno-ruchowa "Praczki" 

(sł. i muz. tradycyjne) 

Tu lewą mam rączkę, 

tu prawą rączkę mam, 

Jak praczki pracują pokażę ja Wam. 

Tak piorą, tak piorą 

przez cały długi dzień (2x). 

Wieszają, wieszają 

przez cały długi dzień (2x). 

Prasują, prasują                                   https://perfekcyjnawdomu.pl/abc-prania-jak-czytac-symbole-na-metkach/ 

przez cały długi dzień (2x). 

Składają, składają 

przez cały długi dzień (2x). 



Tańcują, tańcują 

przez cały długi dzień (2x). 
 

 

 

 

 

 

"Świąteczne porządki" 

(B. Forma) 

Wkrótce czas świąt nadejdzie, 

wielkie porządki w przedszkolu. 

W oknach piękne witraże, 

girlandy wiszą w holu. 

Łańcuchy, bombki złocone, 

w blasku lampek się mienią, 

zdobione pięknym blaskiem, 

złotem i czerwienią (…)                   https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/prace-plastyczne/1830-ozdoby-swiateczne-               

          z-papieru-bombka-z-paskow 
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• poznanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń, 

• wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie, 

• doskonalenie liczenia i porównywania zbiorów, 

• wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami 

Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne, wdrażanie do kulturalnego 

zachowania przy stole, 

• zapoznanie ze zwyczajem dodatkowego nakrycia przy stole, 

nakrywanie do stołu – posługiwanie się określeniem tyle samo, 

• czerpanie radości ze wspólnej zabawy. 

 

 

Wiersz "Dla kogo to nakrycie?" 

(W. Szwajkowski) 

Po co na stole wolny talerzyk 

i komplet sztućców, co przy nim leży? 

W noc wigilijną zachodzę w głowę, 

czemu nakrycie jest dodatkowe? 

Jest taki zwyczaj, mówiąc najprościej, 

by się kolacją podzielić z gościem. 

Gdy gość się zjawi niespodziewany, 

będzie przy stole mile widziany.    https://allegro.pl/artykul/najmodniejsze-bozonarodzeniowe-dekoracje-stolu-i-domu-127687 

 

 

Wiersz "Gwiazdka" 

(Z. 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.                                               https://p177.przedszkola.net.pl/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


