
Propozycja zajęć na wtorek 14.12.2021 z edukacji 

muzycznej. 

Dzień dobry kochani..  Dziś wspólnie sobie pośpiewamy, ale 

na początek spróbujcie rozwiązać kilka świątecznych 

zagadek. 

Temat dnia: Śpiewająca choinka. 

Cel: 

- umuzykalnianie dzieci 

1. Na początek kochani rodzice pobawcie się z dzieckiem w zabawę paluszkową na 

powitanie. Stajemy na wprost siebie i recytując wierszyk wykonujemy poszczególne 

czynności. 

Gdy się rączki spotykają ,  

To od razu się witają (podanie dłoni)  

Gdy się kciuki spotykają,  

To od razu się witają (kciuk dotyka kciuk)  

Gdy się palce spotykają,  

To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają drugiej dłoni) 

 

2. To teraz czas na świąteczne zagadki. Posłuchajcie uważnie. 

 

1.Co to za kochany święty 

co przynosi nam prezenty? 

 

 
 

2. W lesie zawsze jest zielona 

w domu jest przyozdobiona. 



 
 

3.Nie ma baterii, prąd przez nią nie płynie, 

a ona i tak ze świecenia słynie. 

Można ją ujrzeć wysoko na niebie, 

a czasem też na choince u ciebie. 

 
 

4. Wprawdzie całkiem małe są, 

ale świecą że ho ho! 

Tak choinkę rozjaśniają, 

Że ją wszyscy podziwiają. 

 
 

5. Chociaż kół nie mają wcale, 

gdy śnieg – jeżdżą doskonale. 



 
 

6. Mogą być szklane lub plastikowe. 

Są różnokształtne i kolorowe. 

Pięknie choinkę przyozdabiają 

gdy już się na niej pojawiają. 

 

 
 

7. Te ciastka na gałązkach choinki zawisają. 

Pięknie wyglądają i zapach roztaczają. 

 

 
 

Świetnie! Mam nadzieję, że udało Wam się odgadnąć wszystkie zagadki… To teraz 

czas naukę świątecznej piosenki… 

 

3. Wczoraj słuchaliście tej piosenki, a dziś się jej nauczymy. Drogi Rodzicu włącz 

poniższy link. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDUIPBjfat8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDUIPBjfat8


Po wysłuchaniu porozmawiajcie na temat piosenki. 

- Co stało przykryte śniegiem? 

- Jak wygląda choinka? 

- Co się zbliża? Jakie święta? 

 
 

A teraz wspólnie z rodzicem nauczcie się słów piosenki: 

 

Stała pod śniegiem panna zielona 

nikt prócz zająca nie kochał jej 

nadeszły święta, i przyszła do nas 

pachnący gościu, prosimy – wejdź! 

 

Choinko piękna jak las 

choinko, zostań wśród nas 

Choinko piękna jak las 

choinko, zostań wśród nas 

 

Jak długo zechcesz z nami pozostań 

niech pachnie tobą domowy kąt 

wieszając jabłka na twych gałązkach 

życzymy wszystkim wesołych świąt 

 

Choinko piękna jak las 

choinko, zostań wśród nas 

Choinko piękna jak las 

choinko, zostań wśród nas 

 



Dla chętnych karta pracy do wyklejenia plasteliną lub pomalowania farbkami. 

 

 

Dziękuje kochani za wspaniały czas! Do jutra     

 

Marlena 


