
MikołajKI



Treści zaplanowane do realizacji w piątek 4.12.2020 r.

Temat dnia: Mikołajki

Cele ogólne:

• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
• utrwalanie schematu ciała, 
• rozwijanie dużej motoryki
• doskonalenie techniki wycinania.

1. Poranne zabawy ruchowe 
https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI

2. Powitanka
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- mycie zębów i rąk

4. Mikołajki- rozmowa kierowana na podstawie wiersza

„Szósty grudnia”

6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie.

Dla Asi ma piłkę, dla Bartka – sanki
i figurówki dla Zuzanki.
Kasi książeczkę da z obrazkami
i lalkę Barbie z ubrankami.

Dla Krzysia ma czapkę i rękawiczki,
Bliźniaczkom z Płocka da dwa szaliczki.
a dla Jędrusia z Zakopanego
ma narty i piękne klocki lego.

https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo


A kiedy rozda już prezenty,
Wraca do nieba uśmiechnięty.
Choć może czasem przykro świętemu,
że nikt prezentów nie daje Jemu.

Rodzic pyta dziecko, co czeka nas 6 grudnia? Jakie prezenty otrzymały dzieci 
z wiersza? Co sprawia radość Mikołajowi? Jaki prezent my moglibyśmy 
podarować Mikołajowi?

Propozycja pracy plastycznej

5. Dalsza nauka  piosenki pt. "To Mikołaj, to Mikołaj Święty" 
https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo

1. Kto zagląda w okno? Kto latarką świeci? 
Kto patrzy przez szybkę, szuka grzecznych dzieci?

To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj Święty, 
to Mikołaj, to Mikołaj niesie nam prezenty. 

2. Kto swymi saniami aż z bieguna leci? 
Kto puka do domów, szuka grzecznych dzieci? 

https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo


To Mikołaj, to Mikołaj...... 

3. Kto tu do nas jedzie w zimowej zamieci? 
Rozgląda się w koło, szuka grzecznych dzieci? 
To Mikołaj, to Mikołaj....... 

4. Kto wyciąga prezent pierwszy, drugi, trzeci, 
kładzie pod choinkę tam gdzie grzeczne dzieci. 

To Mikołaj, to Mikołaj.... 

6. Dziękuję – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści. Rodzic 
zaprasza dziecko do  słuchania: Przygotuj, proszę swoje uszy do słuchania, 
usta do milczenia i oczy do oglądania (dziecko dotyka tych części ciała). 
Słuchając opowiadania o Kubie i Bubie, zastanów się, czy bliźniaki zachowały 
się kulturalnie. 

Dziękuję 
Grzegorz Kasdepke 

Nie dość, że Kuba i Buba są bardzo do siebie podobni, to jeszcze lubią to samo jeść
– na przykład cukierki z marcepanem. Ilekroć któreś z nich idzie po zakupy, zawsze
przynosi do domu garść ulubionych słodyczy. 

– Chcesz? – Kuba potrząsnął przed nosem Buby papierową torebką. 
Buba bez słowa sięgnęła po cukierek. Kuba cofnął rękę. 
– A co się mówi?! – zapytał z wyrzutem. 
– Mówi się „masz szczęście”! – zasapała Buba. 
– Mówi się „dziękuję!” – krzyknął Kuba. 
Buba miała taką minę, jakby chciała bratu przylać. 
– To dlaczego tak nie mówisz, gdy ja cię częstuję?! – wrzasnęła wreszcie. 
– Bo ty się nie znasz na dobrym wychowaniu! – wypalił Kuba. – Nawet byś nie

doceniła! 
–  Proszę,  proszę!  –  Buba  poczerwieniała  ze  złości.  –  Czyli  jesteś  dobrze

wychowany tylko na pokaz, tak?! 
Kuba popatrzył na nią strapiony. 
– Dobra, nie ma się co kłócić… – mruknął wreszcie i znowu potrzasnął przed Bubą

papierową torebką. – To chcesz? 
– Nie, dziękuję!... 
I poszła namówić mamę, by wysłała ją po zakupy. 

• O co pokłócili się Kuba i Buba? 
• Jak myślisz, wobec kogo powinniśmy być kulturalni? 



• Czy Kuba miał rację mówiąc, że grzecznie odnosimy się tylko do osób dobrze 
wychowanych? 

• Jak powinien zachować się Kuba, by było to zgodne z zasadami dobrego 
wychowania? 

7. „Mój elf” – malowanie farbami figurki z masy solnej. Dziecko maluje 
farbami plakatowymi wykonanego wcześniej elfa. Warto zasugerować dziecku,
żeby nie używało wody do rozcieńczania farb – wówczas figurka nie zostanie 
uszkodzona wodą. Dziecko nadaje imię swojemu  elfowi.

8. Boogie Woogie – zabawa ruchowa na podstawie piosenki. 

Boogie Woogie 

Opracowanie: Marta Bogdanowicz 

Do przodu prawą rękę daj 
do tyłu prawą rękę daj 
do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią.
no i klaskać trzeba raz dwa trzy. 
Boogie Woogie, ahoj! x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten. 

2. Do przodu lewą rękę daj 
do tyłu lewą rękę daj 
do przodu lewą ręke daj i pomachaj nią. 

Bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 
no i klaskać trzeba raz dwa trzy. 
Boogie Woogie, ahoj! x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten. 

3. Do przodu prawą nogę daj 
do tyłu prawą nogę daj 
do przodu prawą nogę daj i pomachaj nią. 

Bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się 
no i klaskać trzeba raz dwa trzy. 
Boogie Woogie, ahoj! x3 
I od nowa zaczynamy taniec ten. 



9. Utrwalenie kształtu poznanej litery



10. Karty pracy





Wytnij, sklej i pokoloruj.


