
 Czwartek 26.11.2020

TEMAT: W OCZEKIWANIU NA MIKOŁAJA
CELE OGOLNE:

-doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, 

porownywanie, klasyfikowanie; wprowadzenie liczby 6 (5-pięciolatki); 

-kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku,

z ktorego dochodzi dźwięk.

Zabawy dowolne.

Słuchanie bajek o Św. Mikołaju czytanych przez Rodzica, proby opowiadania fragmentow bajek. 

Rozwijanie inteligencji językowej dzieci. 

Powitanka. 

https://youtu.be/h9wMpq8kqkA 

Zabawy ruchowe poranne.

https://youtu.be/QaCxzdZfBLM 

Kształtowanie codziennych nawykow higienicznych.

https://youtu.be/Kv596nhAmt8 

„Jakie to święto?” – zabawa dydaktyczna z kalendarzem. 

Utrwalenie nazwy obecnego miesiąca i kolejnego. Rodzic wskazuje w kalendarzu aktualny dzień i 

dzień 6 grudnia. Odczytuje, kto obchodzi danego dnia imieniny (Mikołaj). Pyta dziecko, czy wie, 

jakie to święto. Nawiązuje się rozmowa na temat otrzymywanych tego dnia prezentow (w butach 

lub pod poduszką). Następnie Rodzic  zachęca dziecko do proby określenia, jak daleko jeszcze do 

Mikołajek i Bożego Narodzenia. Pyta, czy dziecko potrafi wskazać w kalendarzu, kiedy przypadają 

https://youtu.be/Kv596nhAmt8
https://youtu.be/QaCxzdZfBLM
https://youtu.be/h9wMpq8kqkA


święta. Dzieci z pomocą przeliczają, ile dni pozostało do obu wydarzeń. 

„Dzwonek św. Mikołaja” – zabawa słuchowa, określanie kierunkow: przede mną, za mną, z 

przodu, z boku, z tyłu. Dzieci siedzą  z zasłoniętymi oczami. Rodzic dzwoni dzwoneczkiem w 

dowolnym miejscu, zadaniem dziecka siedzącego w środku jestodgadnięcie, gdzie znajduje się 

dzwoneczek – słowne opisanie kierunku. 

„Kalendarz Mikołajowy” – stworzenie kalendarza do odliczania dni do  Mikołajek oraz do świąt wg 

własnego pomysłu. Można zrobić kalendarz w postaci liniowej (rolki po papierze jak cukierki, kartki 

przypięte spinaczami, brystol z okienkami itp.  Dzieci ozdabiają w kalendarzu 6 i 24,25,26 grudnia 

(dni wskazane przez Rodzica). W środku mogą być np. polecenia do wykonania dla grzecznego 

dziecka. Rodzic wyjaśnia, że każdego dnia będą wspólnie z dzieckiem otwierać jedno okienko / 

jeden prezent i w ten sposob będzie widać, ile dni pozostało do świąt.  

  

PIĘCIOLATKI

Zabawy z liczbą 6, przeliczanie, dodawanie. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych. 

Utrwalenie aspektu porządkowego liczby. 

W ramach wprowadzenia do zajęć Rodzic proponuje dzieciom porownywanie zbiorow zabawek 

(wszystkie zbiory wydzielone są np. w szarfach lub ułożone na kolorowych kartkach). 

Rodzic kładzie na dywanie zbiory, w każdym z nich jest po 6 elementow.

Dzieci przeliczają i porownują zbiory, używając pojęcia „tyle samo”.



 UWAGA – ważne by elementy były rożne. np. malutkie klocki i duże pudła, lalki.

Dzieci samodzielnie tworzą zbiory z dostępnych materiałow (zabawki, patyczki, kasztany, klocki,

kredki). Każde dziecko ma zgromadzić zbior sześciu jednakowych elementow i położyć przed sobą.

Rodzic prezentuje grafem liczby. Dzieci wyszukują podobieństwa grafemu do rzeczy znanych 

przedszkolakom. Dzieci piszą w powietrzu grafem razem z Rodzicem.



Święty Mikołaju – przypomnienie piosenki, nauka słow i melodii, wspolne śpiewanie.

https://youtu.be/ECgqWrk6MVI 

Wyjście na świeże powietrze. Obserwacja zmian w przyrodzie.

 „Rudolf ” – zabawa plastyczna. 

   

„Mikołaj nocą” – zabawa wyciszająca z dzwoneczkiem. Dziecko zamienia się w Mikołaja, ktory 

musi  przejść niezauważony, by włożyć prezenty do butow. Zadaniem Mikołaja jest

okrążenie koła z dzwoneczkiem w ręku tak, by dzwoneczek nie wydał żadnego dźwięku. 

Zabawa plastyczna, wypełnianie konturu cyfry 6 rożnymi materiałami lub ćwiczenia graficzne, 

pisanie po śladzie

PROPOZYC

https://youtu.be/ECgqWrk6MVI







