
6 laki „Biedronki”  

Nauka Zdalna 13.12.21 poniedziałek 

 

Temat dnia: Razem zaśpiewajmy kolędę wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa 

 

I CZĘŚĆ DNIA  

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. • „Na 

powitanie” – powitanka (s. 83). • więcej powitanek uczę.pl • „Dwa aniołki” – zabawa w kole. 

Dzieci siedzą w kole, jedno jest w środku i mówi wyliczankę, wskazując kolejno na dzieci. 

Przy słowach: Raz, dwa, trzy, wychodź ty! dziecko, na które wypadnie ostatnie słowo, 

wchodzi do koła i wymyśla jakieś zadanie, które wykonuje cała grupa. Potem wypowiada 

słowa wyliczanki i zabawa toczy się dalej. Dwa aniołki Dwa aniołki w niebie Piszą list do 

siebie. Piszą, piszą i rachują Ile kredek po-trze-bu-ją? Trzy. Raz, dwa, trzy, wychodź ty! • 

„My też pastuszkowie” – aktywne słuchanie pastorałki. Dzieci poruszają się po sali, 

rytmicznie klaszczą, tupią, wykonują gestodźwięki. • CD1.25 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 

8 (s. 83). • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.  

II CZĘŚĆ DNIA  

• „Szopka bożonarodzeniowa” – zabawa dydaktyczna. Na stoliku N. układa różne zabawki, 

wśród nich znajdują się elementy wyposażenia szopki. N. zaprasza dzieci do wspólnego 

konstruowania szopki: stawia przed dziećmi drewnianą skrzynkę w ten sposób, aby jedna ze 

ścian była dachem szopki. N. opowiada historię Maryi i Józefa, a dzieci wybierają elementy, 

które pasują do szopki, i układają w środku skrzynki: siano, figurki (Jezusa, Maryi, Józefa, 

królów, pasterzy, aniołów, zwierząt), żłóbek (wcześniej należy wyjaśnić to pojęcie). Na dachu 

mocują papierową gwiazdę betlejemską oraz światełka na baterie (jako imitację gwiazd). 

Gotową szopkę dzieci ustawiają przy choince. W wolnej chwili mogą dobudować z klocków 

ogrodzenie itp. Dzieci siadają przy choince, N. tworzy ciepły świąteczny nastrój, śpiewając 

wspólnie z dziećmi kolędę. • drewniana skrzynka, siano, figurki (Jezusa, Maryi, Józefa, 

królów, pasterzy, aniołów, zwierząt), żłóbek, papierowa gwiazda betlejemska, światełka (na 

baterie) • „Trzej królowie” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się w dowolnych kierunkach 

przy dźwiękach bębenka. Gdy usłyszą rytm marszowy, ustawiają się w rzędzie po 3 osoby i 

maszerują dostojnie (jak królowie). • bębenek  

• „Święta, święta, święta” – osłuchanie z piosenką. • , opłatek, chusta animacyjna, janczary, 

trójkąty Święta, święta, święta sł. Ewa Chotomska, muz. Krzysztof Marzec 1. Za kilka dni, 

gdy spadnie śnieg, zapłonie pierwsza gwiazdka. Spotkamy się, by spędzić czas w rodzinnych 

ciepłych gniazdkach. Usiądziemy przy stole pod choinką iglastą, Wszystkie świeczki zapłoną, 

będzie ciepło i jasno. /2× Ref.: Święta, święta, święta, święta, czas kolędowania. Święta, 

święta, święta, święta, narodziny Pana. 2. Przez jakiś czas zostanie w nas świąteczny zapach 

ciasta, By tak jak ptak, gdy minie rok, w rodzinne wrócić gniazda. Gdy zaświeci choinka, 

odnowimy wspomnienia, łamiąc kruchy opłatek, wypowiemy życzenia. /2× Ref.: Święta, 

święta… 



Rozmowa na temat piosenki. N. pyta: O czym mówi piosenka? Jakie drzewko stoi przy stole? 

Co to znaczy „łamać się opłatkiem”? Następnie pokazuje dzieciom opłatek, proponuje 

podzielenie się opłatkiem po zajęciach. – Zabawa ruchowa. Podczas wybrzmiewania zwrotek 

dzieci poruszają się w rytm piosenki po obwodzie koła, trzymając chustę animacyjną. Gdy 

usłyszą refren, wchodzą do środka koła (nadal trzymając chustę), a potem (podczas zwrotki) 

wycofują się na swoje miejsca. – 

– Pamięciowe opanowanie słów piosenki. N. wypowiada wolno każdy wers, dzieci 

powtarzają. Na koniec dzieci razem z N. mówią tekst piosenki. – Śpiewanie refrenu. Praca z 

KP– kolorowanie płytek według kodu, układanie  

III CZĘŚĆ DNIA 

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 8. • „My też pastuszkowie” – zabawa rytmiczna. N. 

dzieli grupę na kilka zespołów, każdy zespół otrzymuje jeden rodzaj instrumentów 

perkusyjnych. Dzieci siedzą na krzesełkach w okręgu. N. odtwarza pastorałkę i jako dyrygent 

wskazuje, który zespół ma grać. Podczas refrenu wszystkie dzieci zaznaczają pierwszą miarę 

taktu. • CD1.25, instrumenty perkusyjne • „Eksperymenty z mierzeniem” – zabawy 

matematyczne3 . • po 2 sznurki (ok. 40 cm) oraz po 5 drewnianych patyczków w 2 kolorach 

dla każdego dziecka, podkładki – Każde dziecko otrzymuje 2 sznurki o długości ok. 40 cm. 

Dzieci układają je na dywanie, porównują ich długość. Następnie jeden ze sznurków zwijają 

w kłębek. N. zadaje pytanie każdemu dziecku: Czy teraz sznurki są tej samej długości? Dzieci 

sprawdzają poprzez rozwinięcie sznurka. – Dzieci otrzymują podkładki oraz po 5 

drewnianych patyczków (szpatułki) w 2 kolorach. N. prosi o wybranie patyczków jednego 

koloru i ułożenie z nich ścieżki: ma być prosta, końce patyczków mają się stykać. Następnie 

prosi o ułożenie drugiej ścieżki, pod pierwszą. Dzieci przeliczają patyczki, ustalają, że ścieżki 

są takiej samej długości. N. mówi: Pierwsza ścieżka zakręca, zostawcie pierwszy patyczek, a 

następne przesuńcie tak, aby ścieżka była kręta. Końce patyczków muszą się stykać. Dzieci 

budują ścieżki. N. pyta: Czy teraz ścieżki są tej samej długości? Jeżeli nie, to która jest 

dłuższa: zakręcona czy prosta? Jeżeli dzieci stwierdzą, że któraś jest innej długości, N. prosi o 

ułożenie prostych ścieżek. Dzieci powinny dojść do wniosku, że obie ścieżki mają taką samą 

długość. • Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z 

dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

CD1, drewniana skrzynka, siano, figurki (Jezusa, Maryi, Józefa, królów, pasterzy, aniołów, 

zwierząt), żłóbek, papierowa gwiazda betlejemska, światełka (na baterie), bębenek, opłatek, 

chusta animacyjna, janczary, trójkąty, patyki akustyczne, instrumenty perkusyjne, KP2, 

kredki, kartki z rozpoczętym rytmem, ołówki, po 2 sznurki (ok. 40 cm), po 5 drewnianych 

patyczków w 2 kolorach dla każdego dziecka, podkładki. 

 

 

 

 



Wytnij i pokoloruj poszczególne postacie. Szopkę pokoloruj, naklej na karton.  

Wklej postacie do Szopki. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 


