
Święta tuż, tuż ………      

 

Zadanie 1. 

„ Świąteczny czas” – wiersz Dominiki Niemiec 

Za oknem już całkiem ciemno.  

Na niebie pierwsza gwiazdka świeci.  

Na przyjście Mikołaja  

czekają wszystkie dzieci.  

Nim rozpakują prezenty, 

 złożą swym bliskim życzenia:  

zdrowia, szczęścia, miłości  

i wszystkich marzeń spełnienia,  

podzielą się opłatkiem przy wigilijnym stole  

i z wielkim wzruszeniem  

w głosie zanucą pastorałki wesołe.  

 

Proszę zadać dziecku pytania odnośnie wiersza: O jakich świętach jest mowa w wierszu? Co 

zrobią dzieci przed rozpakowaniem prezentów? Komu złożą życzenia? Czego będą życzyć 

swoim bliskim?  

Zadanie 2.  



Obejrzyj obrazki. Opowiedz historyjkę. Czy chłopiec i tata postąpili słusznie? 

 

Zadanie 3 

 „Dmuchanie na świeczki” – ćwiczenie oddechowe regulujące fazę wdechu i wydechu..  

Dzieci siadzie skrzyżnym, ręce mają ułożone w „świecznik” (w skurczu pionowym, łokcie uniesione 
w górę). Wykonują skręty głowy w prawo i w lewo – dmuchają na wystawiony wskazujący palec. 

„Fruwające Aniołki”- połóż skrawek bibułki lub serwetki na dłoni i staraj się bardzo delikatnie 

zdmuchiwać, aby „aniołek”/papierek delikatnie sfrunął z dłoni. 

 

Zadanie 4 

Wysłuchaj opowiadania : O aniołku, który zgubił dzwoneczek – słuchanie bajki Agnieszki Galicy.  

 

Padał śnieg, szczypał mróz i zbliżały się święta Bożego 

Narodzenia. Na puchatej chmurze anioł – dyżurny zebrał 
wszystkie aniołki. 

 – Uwaga, zbiórka! – wołał głośno – Kolejno odlicz!  

– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć – odliczały aniołki stając 
w szeregu. 

 – Święta tuż-tuż – Czy pamiętacie, co kto ma robić?  

– Ja zapalam pierwszą wigilijną gwiazdę – powiedział 

pierwszy aniołek, machając latarenką – a potem zapalam 
gwiazdki na choinkach, 

 Drugi aniołek cicho chrząknął i zanucił – Będę śpiewał na 
dwa głosy, kolędował pod niebiosy... – Brawo, brawo – cieszyły się aniołki – pięknie śpiewasz!  

Trzeci aniołek wkładał na sanki rulony kolorowych papierków. – Pędzę pomagać Mikołajowi przy 
pakowaniu niespodzianek – tłumaczył. 

 – A ty, co będziesz robił? – zapytał dyżurny kolejnego aniołka. 

 – Ja mam nocną wartę w stajence – odparł z dumą czwarty – będę tam grał na skrzypkach. – To bardzo 
odpowiedzialna praca.  

A do piątego aniołka powiedział – Ty jak zwykle będziesz dzwonił złotym dzwoneczkiem, tak by 
wszyscy wiedzieli, że to wielkie święta. – 

 Tak, tak, oczywiście – tylko... tylko, nie wiem, jak wam to powiedzieć.  

– A co takiego chcesz nam powiedzieć? – zapytały anielskim chórem wszystkie aniołki. 

 – No właśnie, wydaje mi się, że chyba zgubiłem dzwoneczek – przyznał się i zaczerwienił ze wstydu. 
– Zgubił dzwoneczek! To po prostu katastrofa! – aniołki wołały jeden przez drugiego. 

 Piąty przestraszył się nie na żarty i po pyzatym policzku potoczyła mu się srebrna łezka. 

 – Ale ja niechcący, naprawdę – tłumaczył – wydaje mi się, że zostawiłem go latem na łące. 



 – Zostawił na łące! A teraz śnieg wszystko zasypał – martwiły się aniołki. Aniołek spuścił oczy i nic 

nie mówił tylko, myślał i drapał się po głowie, aż aureola zsunęła mu się na jedno ucho. 

 – Już wiem co zrobię! – zawołał, zeskoczył z chmury i pofrunął w dół, aż usiadł przy strażackiej 

remizie. Wisiał tam wielki dzwon, którym strażacy ostrzegali ludzi przed pożarami. Aniołek wszedł do 

środka przez małe okienko, złapał za linę i zaczął się na niej huśtać w lewo i w prawo. Bim-bom, bim-
bom, słychać było dookoła.  

– Czy to pali się gdzieś? – pytali ludzie, a aniołki wyglądały zza chmury. A dzwon odpowiedział – 

Święta zapowiadam wam, bim-bom-bam, Kolędujmy wszyscy wraz w świąteczny czas. Z aniołkami 
kolędujmy i prezenty naszykujmy, Bim-bam, bim-bam-bom.  

 

Odpowiedz na pytanie: 

– Kto zebrał się na chmurze? – Co robił pierwszy / drugi / trzeci / czwarty aniołek? 

– Dlaczego piąty aniołek nie mógł dzwonić? – Jak zawiadomił ludzi o świętach? Naśladowanie głosu 
dzwonu: Bim-bam, bim-bam. 

 

 

Zadanie  5. 

 

A teraz trochę ruchu 
Zimowe ćwiczenia w podskokach. 

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s 

 

Zadanie 6  -  Zabawy plastyczne 

 

 „Świąteczne aniołki” – wykonanie ćwiczenia w książkach, na str 16. Nalepianie brakujących 

fragmentów obrazka. Udzielanie odpowiedzi na pytanie: Co trzyma pierwszy / drugi / trzeci / czwarty 

aniołek?. Rysowanie chmur po szarej linii. Kolorowanie gwiazdek . 

Uwaga! 

Kto nie ma książki proponuję wykonanie aniołka na choinkę z papieru. Przygotuj kartki w dowolnym 
kolorze, klej, nożyczki. 

Poproś rodziców o wycięcie różnej wielkości kółeczek (mogą mieć ozdobne brzegi), które następnie 

przecinamy na trzy równe części. Następnie układamy według wzoru na obrazku. Ozdabiamy aniołka – 

dorysowując oczy, nosek, buzię oraz wykorzystujemy np. brokat, kolorowe mazaki, farby, itp.  

Wszystko zależy od waszej pomysłowości. Do dzieła  

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s


 

 

 

Zadanie 7 - Gry interaktywne  

A teraz zapraszam do zabawy. Wytęż  wzrok i pomyśl 

 

Puzzle świąteczne 

https://view.genial.ly/5fcfe096d292600d903cd0ca/presentation-swiateczne-puzzle-interaktywne 

 

Gra „Gdzie jest renifer?” 

https://view.genial.ly/5fde459e00fb560d03513a8b 

https://view.genial.ly/5fcfe096d292600d903cd0ca/presentation-swiateczne-puzzle-interaktywne
https://view.genial.ly/5fde459e00fb560d03513a8b


Zadanie 8 

Pokoloruj trzy bombki na czerwono,  dwie – na niebiesko, a jedną bombkę na -  żółto. 

Narysuj pod choinką, to co chciałbyś dostać w prezencie. 

 

 

Żródło: MAC 

 

 

 

Zadanie 9. 

Zabawa plastyczna 

Zimowy obrazek z soli. Prosto i szybko  . 

Proszę przygotować karton w kolorze niebieskim, klej, sól i miseczkę.  

https://www.youtube.com/watch?v=0FyjzY4U8ho 

https://www.youtube.com/watch?v=0FyjzY4U8ho


 

Zadanie 10.  

Połącz liniami grupy bałwanków, w których jest ich po tyle samo. 

 

 

Żródło: MAC 

 

 

 



Zadanie 11. 

Obejrzyj obrazki. W każdej parze wskaż obrazek, który przedstawia to, co zdarzyło się 

wcześniej. Powiedz, jak bezpiecznie należy bawić się zimą. 

 

 
Źródło: MAC 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 12.  

 

 

 



Zadanie 13  - ćwiczenia grafomotoryczne 

 


