
Grupa I Żabki 
 

Zadania na grudzień 

 

 

 
http://tulipanow.pl/?attachment_id=11110 

 

 

 

 



Projekt edukacyjny „Magia świąt Bożego 

Narodzenia” cz. 1 

2-6.12.2019r  

 
https://wzasiegu.pl/informacje/swiety-mikolaj-czy-santa-claus/ 

Cele: 

 

 Wykonamy siatkę pamięciową dotyczącą Świąt Bożego 

Narodzenia 

 Będziemy grać na instrumentach świąteczną melodię 

 Będziemy bawić się ze ścieżką liczbową Willy’ego 

 Poznamy legendę o Świętym Mikołaju 

 Narysujemy list do Świętego Mikołaja 

 Odwiedzimy „Fabrykę bombek” 

 Spotkamy się ze Świętym Mikołajem 

 

 

 

https://wzasiegu.pl/informacje/swiety-mikolaj-czy-santa-claus/


Kochany Panie Mikołaju  

sł. Jacek Cygan muz. Majka Jeżowska  

 
http://www.edziecko.pl/edziecko/7,80257,22733187,mikolajki-2017-gdzie-mieszka-sw-mikolaj.html

Kochany Panie Mikołaju,  

my tak czekamy każdej zimy,  

 dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas  

gdy śpimy?   

Czy to już musi tak pozostać? Wstają,  

Czy to jest w księgach zapisane?  

Ja od prezentu bym wolała   

spotkanie z Panem.  

I wiem od dzieci, że z radością,  

chciałyby słuchać Pana głosu.  

W mróz ogrzejemy Panu uszy  

piosenką gorącą jak rosół!  

Ref.: Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima 

zła!  

Ale zima z Mikołajem  

jest pachnącym, ciepłym majem! (x 2)  

Zawsze bądź wśród nas  

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz!  

Kochany Panie Mikołaju,  

dziewczynka z bardzo smutną minką   

pyta mnie o to, czy Pan znajdzie  

Na podłodze, prezent pod choinką?  

Czy ktoś o Panu nie zapomni,  

że Panu smutno będzie potem  

dzieci chcą Panu dać w prezencie  

serca szczerozłote.  

Takie serduszka pięknie grzeją  

w długich podróżach wśród zamieci,  

dzieci są Pana Mikołajem,  

a Pan jest Mikołajem dzieci. 

 

 

http://www.edziecko.pl/edziecko/7,80257,22733187,mikolajki-2017-gdzie-mieszka-sw-mikolaj.html


Projekt edukacyjny „Magia świąt Bożego 

Narodzenia” cz. 2 

9.12– 13.12. 2019r. 

 

 

 https://gaudium.pl/pl/p/OBRAZEK-BN-62-DZIECI-STAJENKA/4473  

Cele: 

 W tym tygodniu dowiemy się, co to takiego jest tradycja Świąt 

Bożego Narodzenia. 

 Dowiemy się, jak wyglądały dawniej tradycyjne ludowe ozdoby 

na choinkę. 

 Będziemy wspólnie śpiewać kolędy i słuchać pastorałek. 

 Ostatniego dnia spotkamy się na sali gimnastycznej, gdzie 

wystąpimy w „Jasełkach” dla naszych kochanych rodziców. 

 

https://gaudium.pl/pl/p/OBRAZEK-BN-62-DZIECI-STAJENKA/4473
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://gaudium.pl/pl/p/OBRAZEK-BN-62-DZIECI-STAJENKA/4473&psig=AOvVaw0pmCxy5klIxWvwhEGLYOI9&ust=1576065708032000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDv-sqKq-YCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/rudolf-sekrety-zaprzegu-swietego-mikolaja&psig=AOvVaw06HkjA_wt7Uo2bCtuBuDsA&ust=1576066717376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjs-MSIq-YCFQAAAAAdAAAAABAD


Projekt edukacyjny „Magia świąt Bożego 

Narodzenia” cz. 3 

16.12– 20.12. 2019r. 

 
https://www.tatrzanskirelax.pl/pl/boze-narodzenie 

 

Cele: 

 

 Będziemy bawić się z programem „Uczymy dzieci 

programować” 

 Poznanie tradycji świątecznych  w różnych krajach 

 Wspólne wykonanie łańcucha choinkowego 

 Poszerzymy wiedzę dotyczącą wiadomości związanych ze 

Świętami Bożego Narodzenia 

 Wspólnie z innymi grupami będziemy śpiewać poznane 

kolędy 

Opracowały 

mgr M. Kasperska 

mgr J. Trzaska 

https://www.tatrzanskirelax.pl/pl/boze-narodzenie

