
Zajęcia na piątek 17.12.2021r. w gr. II „Motylki” 
 

 

1. „Smutne i wesołe choinki” – zabawa ruchowa z elementem biegu. Dziecko biega 
podczas melodii, na przerwę w muzyce odwraca się w stronę rodzica. Rodzic podaje 
hasło „Smutna choinka” – dziecko naśladuje ciałem smutną choinkę (głowa i ręce 
opuszczone, ciało zgarbione), na hasło „Wesoła choinka” – jego ciało i mimika 
wyraża radość. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

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

2. „Zimowa bitwa” – zabawa kształtująca ramiona, tułów, nogi. Kilka kartek leży na 
podłodze, na hasło „Śnieżki!” Dziecko podbiega do kartek, formuje z nich kulki           
i oddaje rzut. 

3. „Co świeci na niebie?” – zabawa uspokajająca. Dziecko leży na dywanie, na hasło 
„Gwiazdy migocą” – unosi ramiona w górę i porusza samymi paluszkami. 

4. „Na złotym dywanie” – słuchanie wierszyka Doroty Gellner. Wysłuchaj wierszyka 
i odpowiedz na pytania.  

 
Dorota Gellner „Na złotym dywanie” 

Choinko, choinko, 
świąteczną masz minkę! 

Łańcuszek wpleciony 
w zieloną czuprynkę! 

Stanęłaś w pokoju 
na złotym dywanie 
i cień twój iglasty 

zatańczył na ścianie. 
Usiądę przy tobie! 
I podam ci rękę. 

To nic, że masz trochę 
kłującą sukienkę! 

 

 Jak wygląda choinka w wierszu? 

 Opowiedz, jak wygląda Twoja choinka? 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dodatkowe

5. „Pierniczki” – pieczenie 
przepis na mięciutkie, pyszne pierniczki:
 30 dag mąki 
 10 dag cukru pudru
 10 dag margaryny
 3 łyżki miodu 
 1 jajo 
 czubata łyżeczka sody
 pół opakowania przyprawy do piernika

Wszystkie składniki zagnieść
pierniczki, piec w 160 stopniach przez 10 minut.

A tu pierniczki upieczone

Zadanie dodatkowe, ale pyszne!  

pieczenie pierniczków wspólnie z rodzicami
przepis na mięciutkie, pyszne pierniczki: 

10 dag cukru pudru 
10 dag margaryny 

eczka sody 
pół opakowania przyprawy do piernika 

zagnieść w ciasto. Odłożyć na godzinę do lodówki. Wykrawać
160 stopniach przez 10 minut. Wyjdzie około 30 pierniczków.

upieczone przez Panią Małgosię. Pięknie wyglądają
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wspólnie z rodzicami. Oto sprawdzony 

lodówki. Wykrawać 3mm 
Wyjdzie około 30 pierniczków. 

 

wyglądają na choince! 

Powodzenia mali Cukiernicy!  
Motylkowe Nauczycielki 


