
Zajęcia na poniedziałek 13.12.2021r. w gr. II „Motylki” 
„Przygotowania do Świąt” 

 
1. „Idzie Mikołaj” – zabawa ruchowa. Dziecko maszeruje z wyprostowanymi plecami i wysoko 

unosi kolana, na hasło „Idzie Mikołaj!” dziecko pochyla się do przodu i udaje, że niesie ciężki 
worek z prezentami. 
 

2. „Mikołaj” – opowiadanie na temat obrazka. Pooglądaj przez chwilę obrazki z Mikołajem. 
Odpowiadając staraj się mówić całym zdaniem. Jak wygląda Mikołaj? Jaki ma pojazd? Co robi 
zimą Święty Mikołaj? Nie do wszystkich dzieci zdąży przyjść Mikołaj, ale o wszystkich 
pamięta, dlatego zostawia im prezenty pod choinką. 

 

 

 



3. „Wieszamy gwiazdę” – zabawa ruchowa. Przy dźwiękach wysokich dziecko wspina się na 
palce  i naśladuje wieszanie gwiazdy, może też powoli wirować dookoła jak gwiazdka spadająca 
z nieba. Przy dźwiękach niskich – powoli spada i kładzie się na dywanie.  

https://www.youtube.com/watch?v=iy-4_87xXZ0  
 

4. Słuchanie utworu A. Galica „Komu potrzebne jest Boże Narodzenie?” – może być jako 
bajeczka na dobranoc. Po przeczytaniu można porozmawiać z dzieckiem na temat tradycji 
bożonarodzeniowych. 

Pewnej ciemnej nocy, kiedy padał gęsty, biały śnieg, z nieba na ziemię przywędrował 
mały Aniołek i niósł w ręce złoty dzwoneczek. Hop, hop, hop, hop – przeskakiwał Aniołek z 
płatka na płatek, aż znalazł się na ziemi. Spotkał go szary, pręgowany Kocur, który właśnie 
wyszedł na spacer.  

- Co ty tu robisz? - spytał Kocur Aniołka.  
– Jak to co? Idę, żeby przypomnieć wszystkim, że są święta Bożego Narodzenia – odparł 

Anioł – będę głośno dzwonił moim dzwoneczkiem.  
- A komu potrzebne są święta Bożego Narodzenia? – mruknął niechętnie Kot.  
- Nie wiesz komu? – zdziwił się Aniołek i zadzwonił dzwoneczkiem. - Wszystkim! 

Wszystkim potrzebne jest Boże Narodzenie – i znowu zadzwonił.  
- Wszystkim? – prychnął kocur. – Wszystkim, to znaczy komu?  
- Och – westchnął Aniołek i usiadł na zaśnieżonym płocie – to długa historia. Święta 

Bożego Narodzenia potrzebne są choince, żeby mogła ubrać się w kolorowe bombki, i 
gwiazdkom, żeby mogły wyrosnąć na czubku choinek.  

- I komu jeszcze? – zapytał zaciekawiony Kot.  
- Jeszcze? – Aniołek zastanowił się chwilkę – Boże Narodzenie potrzebne jest mamusi, 

żeby ubrała się w najpiękniejszą sukienkę, i tatusiowi, żeby pokazał jaki jest mocny i przyniósł do 
domu największą choinkę, i dzieciom, które czekają na prezenty. - I jeszcze? – dopytywał się 
Kot. – Po co jeszcze są te święta?  

- Jeszcze po to – odparł Aniołek – żeby wszyscy spróbowali jak smakuje biały, wigilijny 
opłatek, położyli sianko pod obrus i żeby zaśpiewali kolędę: Chwała na wysokości, chwała na 
wysokości, a pokój na ziemi.  

- Tak - zamruczał Kot – teraz już wiem, po co jest Boże Narodzenie. 
 
 
 
 

Pozdrawiamy!  
Motylkowe Nauczycielki  


