
Świąteczny grudzień  
 

u CHOCHLIKÓW 
 

 Mimo, że do kalendarzowej zimy jeszcze 
sporo czasu, to grudzień przywitał nas zimową aurą. 
My tymczasem przymierzyliśmy się do 
przygotowania nowych dekoracji sali. Zaczęliśmy od 
porannego malowania farbami dużej dekoracji na 
gazetkę. W oczekiwaniu na Św. Mikołaja 
postanowiliśmy wzmocnić nasze organizmy - i tak 
oddaliśmy się intensywnej gimnastyce, opartej na 
opowieści ruchowej, w której główną rolę odgrywał 
sam Św. Mikołaj (mając nadzieję, że udźwigniemy 
wszystkie prezenty, mieszczące się w Jego worku). 

 Kiedy nadszedł dzień 6. grudnia, w naszej sali pojawił się On we własnej  
osobie – długo i niecierpliwie wyczekiwany przez wszystkie dzieci Święty 
Mikołaj:) Najpierw gromko się z Nim przywitaliśmy, a następnie zapytaliśmy o 
Jego samopoczucie oraz o sposób, w jaki podróżuje (wtedy nie było na dworze ani 
grama śniegu!) - okazało się, że przyjechał samochodem, i to chyba ogromnym, 
skoro pomieścił olbrzymią ilość prezentów 
dla wszystkich przedszkolaków:) Z ochotą 
umililiśmy pobyt miłego Gościa u nas, 
śpiewając piosenki, recytując wierszyk, a 
nawet zapraszając Go do wspólnej zabawy 
ze śpiewem! Sądząc po minie Mikołaja, był 
bardzo zadowolony z pobytu w „Bajlandii”. 
Nie mniej zadowolone były nasze miny, 
kiedy z czeluści ogromnego worka 
wyciągaliśmy fantastyczne prezenty, 
które doposażyły naszą salę zabaw – były 
tam lalki, klocki, samochody, gry, 
układanki – jednym słowem, dla każdego 
coś miłego:) Później każdy Chochlik został 
obdarowany prezentem, który mógł zabrać do domu, a na pamiątkę spotkania ze 
Świętym Mikołajem zostały nam zdjęcia:) Już nie możemy się doczekać ponownej 
wizyty tego ukochanego przez nas Gościa:) 
 Ponieważ Św. Mikołaj stał się ulubionym obiektem wszelkiej naszej 
grudniowej działalności, zabraliśmy się więc z zapałem do wyklejania jego sylwety. 



Zużyliśmy mnóstwo kleju, papieru, wacików i gąbek, efekt jednak był 
oszałamiający!.  
  Nasza ciekawość sięgnęła zenitu, kiedy zaczęliśmy zastanawiać się, w jaki 

sposób Mikołaj (przecież staruszek) dba 
o swoje zęby: by rozwiać wszelkie 
wątpliwości, zaprosiliśmy do przedszkola 
pana dentystę. Gość wyjaśnił nam, w jaki 
sposób powinniśmy prawidłowo myć zęby 
oraz jak często; przyniósł nawet model 
szczęki, byśmy mogli sprawdzić nasze 
umiejętności. Ponadto zdradził nam kilka 
ciekawostek - dowiedzieliśmy się miedzy 
innymi, że mamy mniej zębów niż dorośli. 
W podziękowaniu za wizytę wręczyliśmy 
panu doktorowi własnoręcznie zrobiony z 
wydzieranki biały ząbek oraz 

zaśpiewaliśmy piosenkę: „Szczotka, pasta”. 
 W połowie grudnia czekało nas kolejne spotkanie z 
ciekawymi gośćmi – tym razem odwiedziły nas panie 
podróżniczki, które w ciekawy sposób opowiadały nam o 
Świętym Mikołaju oraz łączyły naszą wideorozmowę z Nim. 
Ciekawym doświadczeniem było również pieczenie 
świątecznych pierniczków i ozdabianie ich kolorowymi 
lukrami oraz posypkami. Musimy przyznać, że pierniczki 
wyszły nam wyjątkowo pyszne:) 

  Tuż przed samymi Świętami 
czekała nas jeszcze  wizyta z muzykami z 
Małej Filharmonii – tym razem pod 
tytułem „W świątecznym nastroju”. 
Jedna z pań przepięknie śpiewała kolędy 
(przy okazji poznaliśmy nazwę jej głosu, 
czyli sopran), a na fortepianie 
akompaniował jej przemiły pan. Na końcu 
wspólnie zaśpiewaliśmy dwie kolędy i 
życzyliśmy sobie wzajemnie wszystkiego 
dobrego na Święta:) 
 Na zajęciach umuzykalniających i 
rytmice nauczyliśmy się śpiewać piosenki 
o tematyce świątecznej i przy okazało 

się, że Mikołaj jeździ nie tylko saniami zaprzężonymi w renifery, ale także 
samochodem (trudno to sobie wyobrazić).  



Sumiennie przygotowywaliśmy się do 
wigilijki, dlatego z wielkim 
zaangażowaniem zabraliśmy się do 
przygotowywania programu 
artystycznego. W przerwach od  
ciężkiej pracy wychodziliśmy na 
spacery, którym towarzyszyła 
wesoła zabawa na śniegu 
(najbardziej podobała nam się bitwa 
na śnieżne kule, gdzie celem były 
nasze panie). Jeździliśmy też na 
sankach w ogrodzie przedszkolnym i 
robiliśmy „orły” – po takiej zabawie 
wracaliśmy zawsze do przedszkola 
jak wesoła gromadka bałwanów. 
 Na zajęciach plastycznych wykonaliśmy kartki świąteczne z życzeniami, a 
przy okazji nauczyliśmy się składać kartki na pół. Z przeczytanych i 
opowiedzianych nam historii dowiedzieliśmy się o wielu tradycjach związanych ze 
Świętami Bożego Narodzenia.  
 Cały miesiąc przygotowań zwieńczyło nasze spotkanie wigilijne z rodzicami i 
bliskimi, na którym to zaprezentowaliśmy swój program artystyczny, 

zaśpiewaliśmy wspólnie kolędę i 
podzieliliśmy się opłatkiem. Nasi 
rodzice zrobili piękne aniołki z 
papieru, a wspólnie wykonaliśmy 
łańcuch na przedszkolną choinkę. 
 Nasz czas oczekiwań na 
Święta dobiegł końca, mogliśmy 
udać się na długo oczekiwany 
wypoczynek i spędzić go w gronie 
rodzinnym, ciesząc się z Narodzin 

Pańskich. A w 2013 roku życzymy 
wszystkim (i sobie, oczywiście, również) wielu radosnych dni, spędzonych w 
zdrowiu i w otoczeniu kochających osób:) 

 
DO SIEGO ROKU! 

 
 



PIOSENKI 
 

"Wesoła choineczka” 
 

Choinka na polanie 
Uśmiecha się do słońca. 

 
Ref. A my ją zaprosimy, 

A my ją zaprosimy  
Do nas, do przedszkola 

 
Zielona choineczka 

Ubrana jak królewna. 
 

Ref. A my jej zaśpiewamy, 
A my jej zaśpiewamy 

Wesołą kolędę: 
Przybieżeli do Betlejem pasterze, 

Pasterze… (cicho echo) 
Hej, pasterze.(zwolnić). 

 
 

„Zima, zima…” 
 
 Zima, zima, zima, 
Pada, pada śnieg. 
Jadę, jadę w świat sankami, 
Sanki dzwonią dzwoneczkami:  
 
Dzyń, dzyń, dzyń!  
Dzyń, dzyń, dzyń!  
Dzyń, dzyń, dzyń!  
 
Jaka pyszna sanna, 
Parska raźno koń, 
Śnieg rozbija kopytami. 
Sanki dzwonią dzwoneczkami: 
 
Dzyń, dzyń, dzyń!  
Dzyń, dzyń, dzyń!  
Dzyń, dzyń, dzyń!  
Zasypane pola, 



W śniegu cały świat. 
Biała droga hen przed nami, 
Sanki dzwonią dzwoneczkami: 
 
Dzyń, dzyń, dzyń!  
Dzyń, dzyń, dzyń!  
Dzyń, dzyń, dzyń. 

 
„Przybieżeli do Betlejem” 

 
 Przybieżeli do Betlejem 

pasterze,  
Grając skocznie Dzieciąteczku 

na lirze.  
Chwała na wysokości, chwała na 

wysokości,  
A pokój na ziemi. 

 
 
 
 

 

 
W grudniu u Chochlików na zajęciach z j. 

angielskiego: 
 

           Na grudniowych zajęciach z kotkiem Cookie dodaliśmy do 
naszego słownika następujące słowa: 

red, 
a train, 
snow, 

Christmas tree, 
presents, 

Merry Christmas, 
Christmas card, 

a star.  
Ćwiczyliśmy również umiejętność liczenia w zakresie 1-5. 
 
    

    

    



Poznane piosenki:Poznane piosenki:Poznane piosenki:Poznane piosenki:    

    

„Big red train” 

 

/Jump, jump, 

On the big red train./ X3 

Chuffa, chuffa, choo, choo. 

 

/One, two, choo, choo./ X3 

Chuffa, chuffa, choo, choo. 

 

/Wave your hands , 

On the big red train. /X3 

Chuffa, chuffa, choo, choo. 

 

/One, two, choo, choo./ X3 

Chuffa, chuffa, choo, choo. 

 
 

“Merry Christmas” 

 

/ We wish you a merry Christmas,/x3 

And a happy New Year. 

 

What’s under the tree 

For you and for me? 

We wish you a merry Christmas , 

And a happy New Year. 

 

/ We wish you a merry Christmas,/x3 

And a happy New Year. 


