
Propozycja zajęć na poniedziałek 13.12.2021 r. z edukacji 

językowej. 

Witamy wszystkie uśmiechnięte „Krasnoludki”! 

Zaczynamy nowy tydzień o tematyce świątecznej. Mamy 

nadzieję, że miło spędzicie czas podczas realizacji naszych propozycji zabaw. Zapraszamy! 

Temat tygodnia: Święta tuż, tuż. 

Temat dnia: Wesoła choinka. 

Cel: rozwijanie mowy. 

1.Powitanka „Wszyscy są”. 

  

Na początek miłe powitanie. Zapraszamy całą rodzinkę! Stajemy na wprost siebie i staramy 

się zaśpiewać piosenkę wykonując poszczególne czynności.  

 

Wszyscy są, witam Was,  

zaczynamy – już czas!  

Jestem ja, jesteś Ty.  

Raz, dwa, trzy! (Powtarzamy 2-3 razy) 

 

Link do melodii: https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA  

 (należy skopiować do przeglądarki) 

2. Rozmowa na temat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – tradycji świątecznych na 

podstawie własnych przeżyć dzieci: 

- Co robią rodzice w waszych domach, gdy zbliżają się  święta? 

- Czy robią też większe zakupy? 

- Co przed świętami dekorujecie w domach? 

- Czy pomagacie swoim rodzicom w świątecznych porządkach? W jaki sposób?  

3. Słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka „Wesoła choinka”. 

 

Na gałązce choinkowej 

wiszą dwa jabłuszka. 

Przy jabłuszku pierwszym – pajac, 

przy drugim – kaczuszka. 

 

Pajac biały jest jak piekarz, 

mąkę ma na brodzie, 

a kaczuszka złota, jakby 

kąpała się w miodzie. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


 

- Popatrz mamo – woła Krysia, 

jak ten pajac skacze! 

- A czy słyszysz – mówi mama, 

jak kaczuszka kwacze? 

 

Pajac skacze, kaczka kwacze – 

- posłuchajcie sami. 

A zajączek tuż – tuż obok 

rusza wąsikami... 

4. Rozmowa na temat wiersza. 

Drogi Rodzicu pokaż dziecku obrazek, a następnie zadaj pytania poniżej.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Co wisi na gałązce choinkowej? 

- Co wisi przy pierwszym jabłuszku? 

- Jak wygląda pajac? Jak wygląda kaczuszka? 

- Co robi pajac, a co kaczuszka? 

- Co jeszcze wisi na gałązce choinkowej? 

5. Posłuchajcie piosenki (link poniżej) i wykonajcie dowolny taniec przy piosence  „Choinka”. 

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

6. Na koniec dzisiejszych zajęć pięknie pokolorujcie szablon choinki, który znajdziecie w 

załączniku nr.1. 

Na dziś to wszystko. Pozdrawiamy. Wasze ciocie !  

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


Załącznik nr. 1 

 


