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Temat ogólny: Idą święta 

 

Poniedziałek 

Temat: W oczekiwaniu na święta 

• Przywitanie „Wszyscy są, Witam was…”. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe Dmuchawce – Dzieci dmuchają na skrawki papieru leżące na 

stoliku. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, powtarza je kilkakrotnie, 

pilnując dokładne ich wykonanie przez dzieci: Tańczący płomyk; Przedświąteczne 

porządki; Przecieranie lustra; Pakujemy prezenty; Mikołaj jedzie saniami; Świąteczne 

całusy. 

• Oglądanie książek związanych tematycznie z Bożym Narodzeniem i omawianie ich 

treści. 

• Wykonanie łańcucha z pasków kolorowego papieru. 

• Zabawa ruchowa Przygotowanie do świąt. Nauczyciel opowiada o przygotowaniach 

do świąt, a dzieci, w wybrany przez siebie sposób, ilustrują je ruchem. 

• Zabawa ruchowa Czapka Mikołaja. Dzieci stoją w kręgu. Podczas nagrania piosenki 

dziecko z czapką przekłada ją na głowie kolegi stojącego obok. Na przerwę w 

nagraniu dziecko, które zostało w czapce, wykonuje dowolny ruch, np.: skłon, 

podskok, przysiad itp. 

• Zabawa bieżna Jestem… Dzieci biegają po dywanie. Na dźwięk tamburyna stają w 

miejscu i pokazują za Nauczycielem: 

- Jestem prezentem (unoszą ręce do góry, łącząc je ze sobą tak, aby przypominały 

kokardę na prezencie). 

-Jestem choinką (rozkładają ręce w bok jak gałęzie choinki) 

- Jestem łańcuchem na choince (podają sobie ręce, tworzą wspólny łańcuch) 

- Jestem dzieckiem – znów biegają. 

• Zabawa twórcza Taniec śnieżynek. Dzieci poruszają się jak śnieżynki do wybranej 

piosenki. 

• Zabawa dydaktyczna Pudełko skarbów. Nauczyciel stawia przed dziećmi duże 

pudełko, w którym są przedmioty związane ze świętami. Prosi kolejno dzieci, aby 

wyjęły po jednym przedmiocie, powiedziały co to jest i do czego służy, oceniły czy jest 

ono związane ze świętami Bożego Narodzenia. 

• Ćwiczenia słuchowe Co to jest? Nauczyciel pokazuje kolejne przedmioty wyjęte z 

pudełka. Prosi dzieci, aby podały ich nazwy, a potem wspólnie dzielą je rytmicznie (na 



sylaby). Następnie Nauczyciel podaje nazwę wybranego przedmiotu i prosi chętne 

dziecko, aby podniosło w górę ten przedmiot. 

• Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller Święta. Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel 

rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania opowiadania. Czytając opowiadanie, 

prezentuje ilustracje do niego. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

• Zabawa ruchowa Gdzie jest prezent? Nauczyciel pokazuje dzieciom prezent, którego 

będą szukały. Dzieci odwracają się tyłem, a Nauczyciel chowa go w dowolnym 

miejscu w sali. Dzieci biegają , na hasło – klaśnięcie Nauczyciela – poszukują prezentu.  

• Ćwiczenia klasyfikacyjne Znajdź taką samą bombkę. Nauczyciel rozkłada przed 

dziećmi bombki wycięte z kolorowych kartek w różnych wzorach i prosi, aby dzieci je 

posegregowały według określonego kryterium, np.: wielkości (małe i duże), koloru, 

kształtu (okrągłe i pozostałe). Dzieci szacują, których bombek jest najwięcej, a których 

– najmniej.  

• Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauczyciel rozdaje dzieciom rysunki gałązki sosnowej z 

brakującymi igiełkami, a dzieci dorysowują igiełki na całej gałązce. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Wtorek 

Temat: Choinka 

• Przywitanie. Nauczyciel wita dzieci, wymawiając głośno ich imiona. Powitane dzieci 

wstają i się kłaniają. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem szarf i piłek. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem „chrupek” styropianowych.  

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Zabawa ruchowa z elementem marszu – Idziemy po choinkę. Dzieci idą po choinkę – 

spacerują po sali w tempie wskazanym przez Nauczyciela (wolno, szybko). Na hasło: 

Stop! – dzieci zatrzymują się, oglądają choinkę. 

• Zabawa grupowa w kole – Krążący orzech. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym w kole, 

blisko siebie i przekazują sobie jedną ręką orzech ukryty w dłoni. Gdy skończą 

wyliczankę – refren piosenki Choinka: Kiedy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci, 

kolędę zanucą z rodzicami dzieci – dziecko, które ma orzech w ręce, ma wykonać jakiś 

gest, a pozostałe dzieci mają go powtórzyć. 

• Taniec w kole przy piosence Choinka. Dzieci tańczą dookoła choinki podczas zwrotek, 

a podczas refrenu zatrzymują się i klaszczą 

1. Pachnąca, zielona, 

przybyła dziś do nas. 

Witamy cię wszyscy, 

Choinko zielona. 

Refren: Kiedy pierwsza gwiazdka 



               na niebie zaświeci, 

               kolędę zanucą 

              z rodzicami dzieci. (2x) 

2. Na niej bombki, łańcuch, 

malutkie serduszka, 

Pachnące pierniczki 

i małe jabłuszka. 

Refren: Kiedy pierwsza gwiazdka… 

3. Nasza choineczka 

pięknie przystrojona,  

kolorowym blaskiem 

zamruga do nas. 

Refren: Kiedy pierwsza gwiazdka… 

• Rozmowa na temat piosenki 

- Kto przybył do dzieci? 

- Jakie ozdoby są na choince? 

- Kiedy dzieci zaśpiewają kolędę? 

- Jaka choinka jest ich zdaniem najpiękniejsza? 

• Nauka refrenu piosenki. Nauczyciel recytuje wersy refrenu z różnym natężeniem 

głosu: od szeptu po głośne skandowanie, a dzieci powtarzają za nim.  

• Ćwiczenie pamięci. Nauczyciel opowiada historyjkę ilustrującą słowa pierwszej 

zwrotki piosenki. Pokazuje obrazek choinki i rozpoczyna opowiadanie: Zielona, 

pachnącą, stoi tutaj u nas. Przywieźli ją dzisiaj. Witamy ją radośnie. Potem nauczyciel 

śpiewa drugą zwrotkę piosenki o choince, pokazując obrazki: bombki, łańcucha, 

serduszka, pierniczków i jabłek. 

• Zawieszenie łańcucha na choince (łańcuch wykonany dzień wcześniej). 

• Zabawa naśladowcza Robimy zakupy na święta. Nauczyciel mówi dzieciom, że są w 

supermarkecie i robią zakupy na święta. Dzieci pokazują ruchem czynności, które 

wymienia Nauczyciel: Wkładamy do koszyka reklamówkę z ziemniakami. Schylamy się 

po zgrzewkę wody. Sięgamy wysoko po płyn do mycia okien. Sięgamy daleko, jedną 

ręką i drugą ręką, po najpiękniejsze owoce. Wyjmujemy z dna bułeczki ogórki kiszone 

itd. 

• Poznawanie przez dzieci tradycji ozdabiania choinki. 

• Rysowanie oburącz w pionie – Jaki to kształt? Nauczyciel kreśli w powietrzu oburącz, 

szerokim ruchem ramion, kształty wybranych bombek wiszących na choince, np.: 

koła, szyszki, grzybka, choinki, aniołka, serduszka. Dzieci wskazują na choince 

bombkę, która przypomina narysowany kształt. Następnie Nauczyciel rysuje dwoma 

mazakami równocześnie symetryczne połowy wybranych kształtów na białej kartce. 

Dzieci kolejno podchodzą i naśladują Nauczyciela – rysują oburącz kształty bombek 

po narysowanych liniach. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 



      Środa 

      Temat: Kolorowe bombki 

• Przywitanie  Witamy się… Na hasło nauczyciela: Witamy się… dzieci witają się 

wskazaną częścią ciała, np. Witamy się brzuchami, witamy się nosami itd. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe Ozdoby choinkowe. Dzieci zaznaczają białym korektorem na 

sylwecie choinki kropki – miejsca, w których zawieszą bombki. Następnie, za pomocą 

słomki do napojów, na wdechu (zasysając powietrze) przenoszą kolorowe kółka 

(bombki) na zaznaczone miejsce. 

• Ćwiczenia logopedyczne W stajence. Nauczyciel opowiada historię o narodzinach 

Pana Jezusa, o pasterzach, 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 grupowa Rozpoznaj Mikołaja. Jedno wybrane dziecko wciela się w Mikołaja i 

woła Hoo, hoo, hoo!, pozostałe dzieci próbują rozpoznać po głosie, kto naśladuje 

Mikołaja. 

• Zabawa dydaktyczna Policz, ile jest bombek. Dzieci oglądają ozdoby na choinkę, dzielą 

je według kształtu na dwie grupy; liczą, ile ich jest w każdej grupie. Próbują ocenić, 

których bombek jest więcej i o ile. Ustawiają bombki w pary. 

• Słuchanie kolęd. 

• Zabaw bieżna Wyjeżdżamy na Wigilię do naszej rodziny. Dzieci reagują na polecenie 

Nauczyciela i naśladują różne sposoby podróżowania: lecą samolotem, jadą 

samochodem, jadą pociągiem, jadą saniami z zaprzęgiem reniferów. 

• Nauka pierwszej zwrotki piosenki Choinka fragmentami, metoda ze słuchu. 

• Ozdabianie papieru do pakowania prezentów. Dzieci oglądają papiery ozdobne ze 

świątecznymi motywami. Omawiają, jakie są na nich motywy, jaka kolorystyka. 

Następnie dzieci z pomocą Nauczyciela układają dowolnie na arkuszu papieru wycięte 

gwiazdki lub śnieżynki, kroplą kleju przymocowują je do papieru 

• Zabawa grupowa Życzenia świąteczne. Dzieci siedzą w kole, nauczyciel przesyła 

życzenia jako pierwszy. Mówi życzenie do ucha najbliżej siedzącego dziecka, a dzieci 

kolejno przekazują je szeptem do ucha siedzącego obok nich kolegi. Ostatnie dziecko 

głośno wypowiada przesłane życzenie. Zabawę powtarzamy by kolejne dzieci mogły 

przesłać swoje życzenia kolegom z grupy.  

• Zabawa bieżna Jestem… Dzieci biegają po dywanie. Na dźwięk tamburyna stają w 

miejscu i pokazują za Nauczycielem: 

- Jestem prezentem (unoszą ręce do góry, łącząc je ze sobą tak, aby przypominały 

kokardę na prezencie). 

-Jestem choinką (rozkładają ręce w bok jak gałęzie choinki) 

- Jestem łańcuchem na choince (podają sobie ręce, tworzą wspólny łańcuch) 

- Jestem dzieckiem – znów biegają. 



• Wykonanie przez dzieci ciasteczek na Wigilię przedszkolną. Nauczyciel przypomina o 

zachowaniu zasad higieny (umyciu rąk przed przystąpieniem do pracy). 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

CZWARTEK 

Temat: Świąteczna atmosfera 

• Przywitanie „ Czyj to głos?”  Jedno dziecko siada plecami do całej grupy, jego 

zadaniem będzie odgadnięcie, kto go powita. Nauczyciel wyznacza dziecko, które 

wyraźnie mówi: "Pozdrawiam cię." 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel czyta wierszyk dźwiękonaśladowczy, a dzieci 

naśladują dźwięki, o których jest w nich mowa. 

• Układanie różnych kształtów z łańcuchów choinkowych. Dzieci układają z łańcuchów 

kształty figur pokazywanych przez nauczyciela. 

• Zabawa słownikowa Świąteczna kostka do gry. Wybrane dziecko rzuca kostką i 

nazywa to, co przedstawia obrazek. 

• Nauka drugiej zwrotki piosenki Choinka. 

• Zabawa dydaktyczna Skojarzenia. Nauczyciel rozpoczyna rundę pytaniem: Co ci się 

kojarzy z Bożym Narodzeniem? Podaje bombkę dziecku, które ma odpowiedzieć na to 

pytanie. 

• Wykonanie bombki na choinkę jako prezentu dla rodziców. 

• Zabawa twórcza Taniec śnieżynek. Dzieci poruszają się jak śnieżynki do wybranej 

piosenki. 

• Pakowanie prezentów wykonanych przez dzieci. 

• Opowieść ruchowa Wyprawa po choinkę. Nauczyciel opowiada, dzieci naśladują 

czynności, o których jest mowa.  

Wybierzemy się dzisiaj do lasu.  

Dotarliśmy już na miejsce. Musimy się teraz zachowywać cichutko. Mieszkańcy lasu 

nie lubią hałasu. 

Gdzie może być nasza wymarzona choinka? 

Zobaczcie! Jest tam! 

Zabierzemy naszą choineczkę do przedszkola. 

Wracamy! 

• Ćwiczenie grafomotoryczne Bombka. Zadaniem dzieci jest wybranie sobie wzoru 

bombki i narysowanie go na swoim rysunku, który nie ma wzorów. 

• Zabawa bieżna Jestem… Dzieci biegają po dywanie. Na dźwięk tamburynu stają w 

miejscu i pokazują za Nauczycielem: 

- Jestem prezentem (unoszą ręce do góry, łącząc je ze sobą tak, aby przypominały 

kokardę na prezencie). 

-Jestem choinką (rozkładają ręce w bok jak gałęzie choinki) 

- Jestem łańcuchem na choince (podają sobie ręce, tworzą wspólny łańcuch) 



- Jestem dzieckiem – znów biegają. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

• Przedszkolna Wigilia – występ dzieci przed rodzicami, wspólne śpiewanie kolęd. 

 

Piątek 

Temat: Świąteczne prezenty 

• Przywitanie. Dzieci siedzą na dywanie w kole. Nauczyciel podaje kolejne hasła, a 

dzieci których dotyczy kryterium, wstają (można przy tym wykonać zabawne ukłony, 

czy gesty pozdrowienia wobec grupy), np. "Witam wszystkich, którzy: noszą okulary, 

mają coś niebieskiego na sobie, lubią chodzić do przedszkola, mają brata" itd. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe. Dzieci siedzą przy stolikach, na których leżą różniej wielkości 

papierowe bombki. Na środku stołu znajdują się papierowe talerzyki. Za pomocą 

słomek (wciągając powietrze) dzieci przenoszą sylwety bombek na talerzyki 

(wydmuchują powietrze). 

• Ćwiczenia logopedyczne „Najedzony kotek”. 

• Oglądanie kartek świątecznych i układanie ich z części według wzoru. 

• Wykonanie kartek świątecznych. 

• Nauka trzeciej zwrotki piosenki Choinka. 

• Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej. Nauczyciel zadaje dzieciom zagadkę i prosi o 

podanie jej rozwiązania na ucho. Dzieci, które znają rozwiązanie podchodzą do 

Nauczyciela i mówią mu po cichu swoją wersję rozwiązania. Nauczyciel chwali 

rozwiązania, następnie recytuje zagadkę jeszcze raz i prosi, by dzieci głośno podały 

odpowiedź. 

Stoi choinka pięknie ubrana. 

Buzia każdego jest uśmiechnięta. 

Stół przystrojony czeka na gości. 

Czas to szczególny – nadchodzą… (święta). 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Święta w domu. 

• Rozmowa na temat wiersza. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania. 

• Zabawa ruchowa przy piosence Choinka. 

• Wykonanie ozdobionej choinki z figur geometrycznych. Dzieci układają choinkę z 

trójkątów, ozdabiają ją bombkami (małymi kółkami), dorysowują ozdoby według 

uznania. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Rób to co ja. Nauczyciel gra na tamburynie, a dzieci 

maszerują rytmicznie po wyznaczonym terenie w sali, unosząc wysoko nogi do góry. 

Gdy dźwięk cichnie, wykonują zadanie pokazane przez Nauczyciela np.: podskakują, 

stają na jednej nodze, poruszają głową – do góry i na dół, klaszczą nad głową. 



• Zabawa konstrukcyjna Choinka. Z dużych pudełek dzieci budują choinkę, układając je 

od największego do najmniejszego jedno na drugim. Określają, które pudełko jest 

największe, które najmniejsze. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 


