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    Grudzień w przedszkolu ma wymiar nieco inny, niż pozostałe miesiące roku. 

Jest  nie tylko czasem oczekiwania na Mikołaja,  ale też przepełnionym 

niezwykłą świąteczną atmosferą. Przed nami było wiele wrażeń ale i owocnych 

przygotowań. Kontynuując tematykę mikołajkową,  

utrwalaliśmy wierszyk i piosenki w oczekiwaniu na bardzo 

ważnego gościa. Chcieliśmy poćwiczyć naszą buzię,  

rozwiązując zagadki słowne, witając naszego gościa z 

modulacja głosu oraz naśladując głosem sanie Mikołaja. 

Były też ciekawe zagadki dotykowe „Worek św. Mikołaja”,  

polegające na rozpoznaniu dotykiem zabawek ukrytych w 

worku,  a następnie dzielenie ich nazw na sylaby. Wszyscy 

dobrze wiemy jak wygląda Mikołaj, więc nakleiliśmy z 

elementów jego postać,  na pomalowaną poprzedniego 

dnia na niebiesko kartkę. Nazywaliśmy poszczególne 

części ciała i elementy jego ubioru. Odwiedził nas również pan stomatolog, 

który wyjaśnił dlaczego robią się dziury w zębach i co robić by były  one zdrowe. 

Pokazał nam jak prawidłowo powinno się szczotkować ząbki i  nawet sami 

mogliśmy to poćwiczyć, oglądając przy tym niektóre narzędzia dentystyczne. 

Teraz  z pewnością będziemy dbali o nasze ząbki, by zachować piękny i zdrowy 

uśmiech. Przypomnieliśmy sobie nawet  piosenkę,  którą już dobrze znamy 

„Szczotka, pasta”. Wracając do tematu Mikołaja, malowaliśmy farbą płatki 

śniegu na jego portrecie, 

nazywając i  utrwalając tym 

samym kolor biały. Zamieniliśmy 

się również w zaprzęgi,  reagując 

na akcent metryczny i pauzę. 

Korzystając z okazji że  pojawił 

się śnieg,  wyszliśmy na plac 

zabaw, by ulepić bałwana, 

chodzić po śladach na śniegu i 

porzucać śnieżkami. Czwartek  6 

grudnia był dla nas szczególnym 

dniem. Czekaliśmy  bowiem na 

wizytę specjalnego gościa. Dźwięk dzwonków rozległ się na korytarzu i już do 

sali weszła postać z białą brodą, ubrana w czerwony strój. To nikt inny jak  



Św. Mikołaj,  którego przywitaliśmy  z wielką radością wierszykiem i 

zaśpiewaliśmy kilka piosenek. Udało nam się nawet zachęcić go do wspólnych 

zabaw w kole. W nagrodę za to,  że przez cały rok byliśmy grzeczni,  Mikołaj 

każdemu z nas wręczył prezent a także  prezenty dla całej naszej grupy 

„Skrzatów”. Od razu rozpoczęło się wielkie rozpakowywanie wspólnych  

podarków,  którymi okazały się puzzle, gry edukacyjne, samochody, lalki,  

książeczki i inne ciekawe układanki. Przez cały dzień w najlepsze bawiliśmy się 

nowymi zabawkami , które sprawiły nam wiele radości. Gdy emocje już opadły, 

dzieliliśmy się wrażeniami z tej niezwykłej wizyty. Wysłuchaliśmy piosenki 

„Zaczarowany worek”,  rozmawiając na temat jej treści  oraz wybierając spośród 

zabawek tych,  które znalazły się w worku Mikołaja z piosenki. Z chęcią 

wzięliśmy też udział w zabawie ruchowej „Mikołaj na sankach” oraz 

przyklejaliśmy na sylwecie worka,  wycięte z kolorowych gazet prezenty,  które 

przyniósł nam gość w czerwonej czapce.  

      W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy 

temat „Przyszła do nas choinka”. Na początek osłuchaliśmy się z wierszem „Co 

przyniesie aniołek?”,  biorąc przy tym udział w 

ćwiczeniach ortofonicznych, naśladując pociąg, kotka, 

trąbkę oraz jedzenie czekoladki i oblizywanie się,  ćwicząc 

jednocześnie język. Wysłuchaliśmy też piosenki „Plac 

choinkowy” ilustrując ruchem jej treść.  Pani zachęciła 

nas do rysowania choinki z wykorzystaniem szablonów, 

którą później pokolorowaliśmy kredkami. Robiliśmy 

nawet ozdoby z wykorzystaniem kolorowych pasków 

papieru i kółek. Rozpoczęliśmy  przygotowania do wspólnej wigilijki,  ucząc się 

piosenki „Dwa aniołki małe” wraz z układem tanecznym oraz utrwalając 

piosenkę „Plac choinkowy”, bawiąc się przy niej w zaprzęgi. Wychodziliśmy do 

ogrodu przedszkolnego,  żeby nacieszyć się śniegiem,  tocząc kule z których 

powstał bałwan ozdobiony kamykami i gałązkami oraz bawiąc się wesoło 

śnieżkami.  Po powrocie do przedszkola oczywiście trzeba było oczyścić się ze 

śniegu.  Kolejnego dnia oglądaliśmy ozdoby choinkowe, segregując je według 

kształtu i koloru,  określając przy tym   których jest najwięcej a których najmniej.  

Próbowaliśmy nawet  ułożyć historyjkę obrazkową o choince a później ją 

opowiedzieć. W naszej sali  pojawiło się zielone drzewko, które wszyscy 

oglądaliśmy,  stwierdzając że  czegoś mu  brakuje,  oczywiście chodziło o  



ozdoby.  Postanowiliśmy więc  z pomocą naszej pani ustroić zielonego gościa. 

Wszyscy z wielkim entuzjazmem zabrali się do pracy, bo któż nie lubi 

dekorowania choinki. Nie zabrakło też kolorowych lampek,  których blask  

wszyscy podziwialiśmy.  Zatańczyliśmy wesoły taniec wokół 

ustrojonego drzewka,  żeby dobrze czuło się w naszej sali. 

Odnośnie przygotowań do spotkania wigilijkowego,  

zapoznaliśmy się też  z piosenką „Choineczki”,   ilustrując 

ruchem treść oraz ucząc się jej fragmentami metodą ze 

słuchu.  Staraliśmy się układać różnej wielkości choinki z figur 

geometrycznych. Czekała nas jeszcze jedna niespodzianka,  

warsztaty świąteczne „Święta, święta”,  podczas których 

najpierw przywitaliśmy się z Mikołajem na dużym ekranie,  który opowiedział 

nam kilka ciekawostek z własnego życia. Następnie z masy wycinaliśmy pierniki 

o różnych ciekawych kształtach,  które po upieczeniu dekorowaliśmy lukrem, 

kokosem i cukierkami tortowymi . Mogliśmy je zabrać do domu wraz z 

przepisem  i pokazać swoje wypieki rodzicom.   Kontynuując świąteczny temat 

wysłuchaliśmy wierszyka „Dzieci i aniołki”,  powtarzając za nasza panią jego 

fragmenty,  z podziałem na role,  w odpowiednim tempie i z modulacją głosu. 

Zwyczaj wysyłania świątecznych kartek istnieje już od bardzo dawna a  my 

staramy się go kultywować i podkreślać jego znaczenie. Jednak nie mieliśmy 

zamiaru wysyłać życzeń,  tylko wręczyć je  osobiście naszym rodzicom podczas 

wigilijki. Postanowiliśmy samodzielne wykonać świąteczne kartki,  naklejając 

sylwetę aniołka z gotowych 

elementów na niebieską kartkę 

zgiętą na połowę,  a w środku 

umieściliśmy przygotowane przez 

naszą panią życzenia.  

Przymierzaliśmy również stroje i 

ćwiczyliśmy nasz program 

artystyczny,  aby wypaść jak najlepiej   

Wreszcie nadszedł dzień wigilijki w 

naszym przedszkolu, przebrani w 

stroje aniołków i choinek odważnym 

krokiem weszliśmy do sali przy akompaniamencie pianina,  gdzie czekali na nas 



rodzice. Zaprezentowaliśmy  wierszyki i piosenki wraz z układami tanecznymi a 

na zakończenie składaliśmy życzenia i wręczaliśmy naszym bliskim,  wykonane 

kartki świąteczne. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” mama Amelki 

przeczytała przy wigilijnym stole opowiadanie „Pierwsza gwiazdka”, które 

bardzo nam się  wszystkim podobało. Po dniu pełnym wrażeń , przyszedł czas na 

wysłuchanie  opowiadania ilustrowanego sylwetami „Borys pomaga mamie”,  

gdyż dobrze wiemy jak ważna jest pomoc podczas przygotowań świątecznych,  

która może  okazać się przy okazji dobrą zabawą. Opowiadaliśmy również jak 

wyglądają przygotowania do świąt w naszych 

domach. Ciekawa okazała się zabawa dydaktyczna  

„Gwiazdkowe prezenty”,  podczas której 

określaliśmy pod którą choinką jest ich  najwięcej a 

pod którą najmniej. Próbowaliśmy nawet przeliczyć 

upominki,  oczywiście w zakresie naszych 

możliwości. Niektórzy z nas nawet z chęcią pokolorowali świąteczne obrazki. Po 

raz kolejny odwiedzili  nas goście z „Małej Filharmonii”,  którzy tym razem 

zaprezentowali nam naturalny instrument czyli głos sopranowy. Wysłuchaliśmy i 

wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy w towarzystwie śpiewaczki sopranowej i 

pianina.  Było to dla nas nowe i ciekawe doświadczenie. 

Pozostając w klimatach muzycznych,  wysłuchaliśmy 

piosenki „Świąteczna gwiazdeczka”,  wypowiadając się 

na temat jej treści. Nie mogło zabraknąć też zabawy 

inhibicyjno – incytacyjnej „Taniec gwiazdeczek” oraz 

zabawy rytmicznej „Co robi gwiazdeczka?”. Mogliśmy 

obejrzeć też kilka obrazków przedstawiających 

świąteczny stół, zwracając uwagę przede wszystkim na 

potrawy i dekorację stołu. Z racji tego że bardzo lubimy 

wykonywać różnego rodzaju  prace plastyczne,  to z 

chęcią   ozdobiliśmy papierową serwetkę wyciętymi elementami,  według 

własnego pomysłu. Nasze serwetki były bardzo pomysłowe i wszystkich nas 

zachwyciły.   

     Po świętach  do przedszkola przyszło nas tylko kilku, ale nie przeszkodziło 

nam to żeby rozpocząć zagadnienie związane z nadejściem Nowego Roku. 

Najpierw z wszystkimi podzieliliśmy się wrażeniami z wizyty aniołka w naszych 

domach. Każdy opowiedział o otrzymanych prezentach, określając przy tym ich 



cechy.    Wysłuchaliśmy „Bajkę o Starym i Nowym Roku” ilustrowaną obrazkami i 

odpowiedzieliśmy na kilka pytań związanych z jej treścią. Była też burza mózgów 

„Noworoczne postanowienia”. Pani przyniosła nam różne kalendarze i wyjaśniła 

co  oznaczają umieszczone na nich cyferki oraz  wytłumaczyła nam  co jeszcze 

można odczytać z kalendarza. Mieliśmy okazje wysłuchać „Piosenki 

noworocznej” , bawiąc się przy niej rytmicznie i ilustrując ruchem jej treść. Dużo 

radości sprawiły nam wspólne zabawy z „Chochlikami” takie jak:   „Róża, 

„Rolnik” i „Mało nas”. W grudniu świętowaliśmy urodzinki Ani Brojacz,  której 

wszyscy złożyliśmy serdeczne życzenia i odśpiewaliśmy uroczyście „Sto lat”. 

Solenizantka poczęstowała nas pysznymi słodkościami, których smak 

pamiętamy jeszcze do dziś. 

Na ten Nowy Rok pragniemy życzyć wszystkim dzieciom i rodzicom dużo 

zdrowia, szczęścia  oraz uśmiechu każdego dnia i spełnienia wszystkich marzeń. 

 

 

 

 

 

 



Poznaliśmy następujące piosenki:  

„Plac choinkowy” 

1. Pojedziemy dziś sankami na plac choinkowy,  

gdzie choinki do choinek tulą swoje głowy. 

Gdzie choinki się trzymają za zielone ręce, 

i znajdziemy tę jedyną w iglastej sukience. 

Ref.: Kole le le, le le le le, 

koli li li, li li. 

Kole le le, le le le le, 

koli li li, la! 

2. I będziemy wieźć na sankach królewnę zieloną, 

bo już wszyscy z ozdobami czekają nas w domu. 

Ustrojona, rozśpiewana, królować nam będzie. 

Przy opłatku, przy muzyce, przy śpiewnej kolędzie. 

 Ref.: Kole le le, le le le le, 

koli li li, li li. 

Kole le le, le le le le, 

koli li li, la! 

„Dwa aniołki małe” 

1. Dwa aniołki małe, tańczą doskonale.  

Hopsa, hopsa, dana, dana.  

Tańczą skaczą  już od rana.  

Dwa aniołki małe,  tańczą dzisiaj tak.  



2. Dwa aniołki małe,  spać nie idą wcale.   

Tylko tupią i śpiewają.  

Dzieciąteczku przygrywają. 

Dwa aniołki małe,  dziś nie pójdą spać.  

„My jesteśmy choineczki” 

1. My jesteśmy choineczki, raz, dwa, trzy.  

 Mamy na głowach dzwoneczki, raz, dwa, trzy.  

Wyrosłyśmy w gęstym lesie, raz, dwa, trzy.  

W którym echo głośno niesie, raz, dwa, trzy.  

2. Teraz w rączki zaklaszczemy, raz, dwa, trzy.  

I nóżkami potupiemy, raz, dwa, trzy.  

W koło się poobracamy, raz, dwa, trzy.  

I rączkami pomachamy raz, dwa, trzy. 

3. Śnieżek pada, słonko świeci, raz, dwa, trzy.  

Podskakują w górę dzieci, raz, dwa, trzy.  

Już niedługo będą święta, tak, tak, tak.  

Buzie mamy uśmiechnięte, ha, ha, ha.  

„Idzie zima” 

1. Idzie Zima, Pani Zima,  

nic jej chyba nie zatrzyma. 

Białym śniegiem sypie w koło,  

żeby było nam wesoło. 

Ref: Uchu ha, hu hu ha, 



śnieżnych zabaw naszedł czas. /bis 

2. Idzie Zima, Pani Zima, 

lodem wszystkie rzeki ścina. 

Drzewa i dach pomaluje, 

białej farby nie żałuje 

Ref: Uchu ha, hu hu ha, 

śnieżnych zabaw naszedł czas. /bis 

„Świąteczna gwiazdeczka” 

Świąteczna gwiazdeczka na niebie błyszczała 

 i do wszystkich dzieci oczkiem mrugała. 

 Świąteczna gwiazdeczka na błękitnym niebie, 

 rączkami machała tylko dla ciebie. 

 

Nauczyliśmy następujących wierszyków: 

„W świątecznym nastroju” 

W świątecznym nastroju, 

 z uśmiechem radości. 

 Witamy w przedszkolu, 

 przybyłych dziś gości. 

„Co przyniesie aniołek?” 

Pod choinką jest paczuszek sto. 

Co przyniesie Ci aniołek, co? 

Może pociąg fu-fu-fu,  

małą trąbkę tru-tu-tu 



albo kotka miau, miau, miau. 

A co Ty byś chciał? 

Na choince złota gwiazdka lśni. 

Co aniołek dziś przyniesie Ci? 

Nową lalkę la-la-la 

Lub kaczuszkę kwa, kwa, kwa. 

Czekoladę mniam, mniam, mniam. 

Zgadnij teraz sam. 

„Aniołki i dzieci” 

My jesteśmy aniołki, czy wiecie? 

My chodzimy za dziećmi po świecie.  

Za chłopczykiem, za dziewczynką, 

zawsze z uśmiechniętą minką. 

Kto to szepce mi do uszka? 

Czy to duch, czy dobra wróżka? 

To aniołki uśmiechnięte! 

Każdy białą ma sukienkę 

My jesteśmy zawsze blisko. 

My o dzieciach wiemy wszystko 

i czuwamy przez noc całą,  

by się dzieciom nic nie stało. 

 

 



Na zajęciach j. angielskiego 

w grupie Skrzatów 
 

           W zimowe tygodnie tegoż miesiąca zajęliśmy się poznaniem  
kolejnej zabawki a train oraz poznaliśmy kolejny kolor: red . 
Doskonaliliśmy również liczenie w zakresie 1-3. Następnie zapoznaliśmy 
się ze słowami związanymi ze Świętami i zimą. Wiemy, że składając sobie 
świąteczne życzenia używamy sformułowania: Merry Christmas. Presents 
znajdujemy pod Christmas tree, a biały puch pokrywający ziemię to snow.  

 

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. 

 

 

 

 

 


