
 Piątek 27.11.2020

TEMAT: O CZYM MARZY MIKOŁAJ?

CELE OGOLNE:

-doskonalenie umiejętności posługiwania się rożnymi technikami plastycznymi;

-kształtowanie poczucia empatii i troski; rozwijanie sprawności manualnych.

Zabawy dowolne. Stosowanie form grzecznościowych w czasie zabawy.  

Powitanka. 

https://youtu.be/h9wMpq8kqkA 

Zabawy ruchowe poranne.

https://youtu.be/QaCxzdZfBLM 

Kształtowanie codziennych nawykow higienicznych.

https://youtu.be/Kv596nhAmt8 

„Segregowanie kartek pocztowych” – zabawa dydaktyczna. Rodzic rozkłada na dywanie dużo 

kartek pocztowych. Prosi, dziecko by wybrało sobie  kilka i  je obejrzało, np. wspolnie z 

rodzeństwem. Porównane, czym rożnią się kartki. Dzieci opisują, co przedstawiają kartki (wśrod 

nich są bożonarodzeniowe, ale też z pisankami, kurczakami, wakacyjne znad morza, z gor). Rodzic 

pyta: 

-Czy można jakoś podzielić te kartki?. 

Dzieci segregują według własnych pomysłow. 

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


„List od św. Mikołaja” – ktoś z domowników przynosi list zaadresowany do dziecka.

 W liście jest informacja, że Mikołaj też ma marzenie. Żeby je poznać, trzeba wykonać zadanie

(instrukcja w liście). Dzieci muszą połączyć logicznie kolejne rysunki i wyciągnąć wniosek. Na 

obrazkach są: 1. kula ziemska, dorośli, dzieci (dużo osob), 2. uśmiech. 

Rozwiązanie: Mikołaj marzy o tym, by wszyscy – i dzieci, i dorośli – byli uśmiechnięci i szczęśliwi.

Rodzic pyta: 

-Co można zrobić, by tak było?; 

-Czy można jakoś Mikołajowi pomóc w spełnieniu jego marzenia?.

 Dzieci podają pomysły, np. można pomagać innym, dawać prezenty itp. 

Marzenie Świętego Mikołaja – zapoznanie z opowiadaniem E. Stadtmuller i rozmowa na jego

temat.

Marzenie Świętego Mikołaja
Ewa Stadtmuller

W narysowanie listu do Świętego Mikołaja Pawełek włożył mnóstwo serca. Statek piracki z 

klocków lego wyglądał jak prawdziwy. Miał wysokie maszty, czerwone żagle i armaty. Na pokładzie 

uwijało się mnóstwo piratów w śmiesznych kapeluszach, a na ramieniu herszta siedziała kolorowa 

papuga. Starannie złożona kartka, pozostawiona na parapecie okna, zniknęła w nocy, więc Święty 

Mikołaj chyba już wszystko wie… Miejsce na półce z zabawkami dawno zostało przygotowane, a tu 

do 6 grudnia jeszcze całe dwa dni…

W przedszkolu wszystkie dzieci opowiadały o tym, co chciałyby dostać.

Basia wymarzyła sobie łyżwy, Bartek robota, a Michał nowy tor wyścigowy.

– Coś mi się zdaje, że Święty Mikołaj będzie miał mnóstwo roboty – uśmiechnęła się Pani. – 

Ciekawe, czy on sam ma jakieś marzenia…

– Mikołaj? – zdziwił się Kuba.

– Święci to chyba… wszystko mają – zamyśliła się Basia.

– Proszę pani, tu coś leży – zauważył Olivier.

Faktycznie, na parapecie leżała koperta.

– List! – pisnęła Asia. – Ciekawe do kogo?

Pani przyjrzała się uważnie znalezisku.

– Chyba… do nas – stwierdziła – wyraźnie napisane jest tutaj: Dzieci z przedszkola im. Kubusia 

Puchatka.



– To my! Ale od kogo ten list?

– Wygląda na to, że od… Świętego Mikołaja.

Wszyscy jak na komendę pochylili się nad wyciągniętym z koperty arkuszem. List brzmiał tak:

Finlandia, 6 grudnia

Kochani! 

Tuż przed moimi imieninami dostaję od Was tysiące listów. Staram się spełniać marzenia, o których 

piszecie albo które rysujecie (jeśli jeszcze nie umiecie pisać). Pracy mam naprawdę dużo. 

Naszczęście z roku na rok przybywa mi pomocników. Bardzo się z tego cieszę, bo przy tak wielkim 

zapotrzebowaniu na prezenty każda para rąk się liczy. Zapewne zauważyliście, że przed świętami na

ulicach, w sklepach, a nawet w tramwajach aż roi się od mikołajów. Ostatnio widziałem ich chyba

ze czterdziestu – wszyscy w czerwonych czapkach z białymi pomponami jechali gdzieś na 

motocyklach. Potem dowiedziałem się, że wieźli prezenty dla dzieci, które święta będą musiały 

spędzić w szpitalu. Od razu poczułem do nich sympatię, prawie tak wielką jak do Bartka, który 

razem ze swoją mamą przez cały grudzień zbierał ubrania i inne potrzebne rzeczy dla rodziny, której

pożar zniszczył dom. Czasem tak niewiele trzeba, aby na czyjejś twarzy zagościł uśmiech. Bardzo 

lubię patrzeć na takie rozjaśnione buzie i dlatego zdarza mi się nieraz przynosić ludziom w 

prezencie… dobre pomysły. Panu dozorcy podpowiedziałem, aby na podwórku urządził ślizgawkę 

dla dzieciaków. Ale było zabawy! Pani Zosi szepnąłem na ucho, aby poczęstowała rosołem sąsiadkę,

którą grypa uwięziła w łóżku. Możecie mi wierzyć albo nie, ale dziś są najlepszymi przyjaciółkami. 

Amelkę namówiłem, aby z kartonowego pudełka zrobiła domek dla lalek i zaprosiła do zabawy 

młodszą siostrę. Mama z tatą byli zachwyceni. Kiedy wczoraj wieczorem siedziałem przy kominku i 

czytałem listy od Was, pomyślałem, że i ja mam marzenie. Wielkie marzenie. Chciałbym, aby 6 

grudnia wszystkie dzieci były szczęśliwe. Wierzę, że to możliwe. Jest tylko jeden warunek – ludzi 

takich jak pani Zosia, Bartek czy Amelka musi być jak najwięcej. Mogą być duzi albo mali, działać w 

pojedynkę albo w zespole – ważne, aby mieli otwarte oczy i serca.

Powiem Wam w tajemnicy, że gdyby ludzie wiedzieli, ile radości jest w dawaniu, nikt na świecie nie 

byłby biedny ani samotny. Nie wierzycie? Sprawdźcie sami. Zróbcie komuś miłą niespodziankę i 

napiszcie mi o tym. Taki list będzie dla mnie najpiękniejszym świątecznym prezentem. Pozdrawiam 

Was najserdeczniej.

Wasz Święty Mikołaj

– I co wy na to? – zapytała Pani.



– Napiszmy taki list! – zapaliły się dziewczynki.

– Ale najpierw musimy zrobić komuś niespodziankę – zauważył Maciek.

– Tylko komu? – zmarszczył brwi Karol.

– Słyszałam, że na naszym osiedlu powstaje świetlica dla dzieci z ubogich rodzin – przypomniała 

sobie pani. – Może zorganizujemy zbiórkę książek i zabawek dla nich. Pomysł tak się wszystkim 

spodobał, że już następnego dnia postawiony na korytarzu kosz zapełnił się prezentami. Pawełek 

włożył do niego swoją ulubioną grę i dwie książeczki. Niech się Święty

Mikołaj ucieszy.

„Kartki świąteczne” – praca plastyczna. Rodzic zachęca dzieci do wykonania kartek jako prezentow

dla rbliskich oraz dodatkowych kart, np. na aukcję charytatywną jako pomoc dla potrzebujących,

ubogich dzieci. Przedszkolaki wykonują kartki  według własnych pomysłow lub inspiracji 

internetowych. Wykorzystują rożne techniki plastyczne, rożnorodne materiały do ozdabiania,

wklejają karteczki z życzeniami wydrukowane lub napisane przez Rodzica. Po zakończeniu prac 

zachęcam do przesłania kartek wychowawcy. Kartki dla bliskich dzieci wkładają w koperty, naklejają

znaczki i karteczki z adresami (przygotowane wcześniej przez Rodzica).

 Blok zajęć o emocjach – życzliwość. 

– „Co to znaczy być życzliwym?” – dyskusja. Rodzic rozmawia z dzieckiem, poszukując defi nicji 

słowa„życzliwość”. Dzieci wypowiadają się swobodnie.

– „Jak okażesz życzliwość?” – zabawa logiczna. 

Rodzic: Jak okażesz życzliwość…

• gdy twoja mama jest smutna?

• gdy twój kolega stłukł kolano?

• gdy twoja babcia ma urodziny?

• gdy dziadek wnosi po schodach ciężkie zakupy?

• gdy twoja koleżanka płacze?

• gdy twój kolega tęskni za mamą?

• gdy twojego tatę boli głowa?

• swoim bliskim w święta?

• ptakom zimą?

• swojemu psu? zwierzętom ze schroniska?

• komuś, kto jest głodny?



Życzliwe słowa – nauka wierszyka. Rodzic recytuje wiersz, a następnie fragmentami powtarza 

wiersz z dzieckiem. Zwraca uwagę dzieci na zwroty grzecznościowe i mimikę, ktore zostały 

wymienione w wierszu, a ktore umożliwiają życzliwą komunikację.

Życzliwe słowa
Dominika Niemiec

Jeśli życzliwym dla innych być chcesz,

dbaj o to, jak mówisz, to ważna rzecz.

Pamiętaj o słówkach „proszę” i „dziękuję”.

Niech „przepraszam” w twoim słowniku występuje.

„Dzień dobry”, „witaj” czy „do widzenia”

to zwroty na co dzień nie do przecenienia.

A przy tym uśmiech od ucha do ucha na buzi.

O tym pamiętać powinni wszyscy, mali i duzi.

„ Życzliwe życzenia” – zabawa słowna. Rodzic przypomina, że możemy komuś okazać życzliwość, 

np. składając mu miłe życzenia przez telefon, smsem, e-mailem. Dziecko wybiera osobę z grupy 

albo bliską osobę, ktorej chciałoby złożyć życzenia. Dziecko mówi do kogo chciałoby przesłać swoje 

życzenia i samodzielnie proponuje ich treść.

„Prezent dla św. Mikołaja” – działania językowe i plastyczne. Rodzic przygotowuje duży arkusz 

papieru. Zaprasza dziecko do wspólnego wykonania kartki z życzeniami dla św. Mikołaja. Dzieci 

wymyślają treść życzeń, ktore rodzic zapisuje na kartce. Następnie dzieci ozdabiają kartkę, 

wykorzystując dostępne przybory plastyczne.

„Domek z kart” – zabawa doskonalące motorykę małą. Rodzic rozsypuje karty. Dziecko wspólnie z 

rodzicem stawia na nich domek z kart. Następnie dzieci probują wyjmować karty spod domku tak, 

żeby go nie zburzyć. 

„Skojarzenia” – zabawa językowa. Dzieci przyglądają się dowolnej widokówce i podają skojarzenia 

dowidniejącego na niej obrazka. 

Zabawy dowolne dzieci.  Pieciolatki- układanie znanych dzieciom liter z kredek, patyczkow, 



sznureczków. Próby podawania nazw liter. 

 

Kochane Kukułki!

Dziękuję Wam za Wasz list i piękne obrazki. Na pewno już niedługo uda mi się Was 

odwiedzić i spełnić Wasze marzenia. Mam nadzieję, że Wy także spełnicie moje. Przyjrzyjcie się 

obrazkom poniżej, a odgadniecie jakie jest moje marzenie. Mogę liczyć na Was?

1. 

 

2.

 

Wkrótce będę już u Was. Kończę przygotowywać podarunki i pakuję sanie...

Święty Mikołaj.





Zadania do wyboru dla chętnych KUKUŁEK:

 



 



POMYSŁY NA PRACE PLASTYCZNE

   


