
 

ZDALNE NAUCZANIE- PRZYTULACZKI 
 

Propozycje zabaw i ćwiczeń. 

 

 

Wiersz ,,Wesoła choinka” T. Kubiaka 

 

 

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. 

Popatrz mamo- woła Krysia- 

jak ten pajac skacze! 

A czy słyszysz- mówi mama- 

jak kaczuszka kwacze? 

Pajac tańczy, kaczka kwacze - posłuchajcie sami. 

A zajączek tu, tuż obok 

rusza wąsikami... 

 

 

 

 Rozmowa na temat „Tradycje świąteczne” 

 

Dziecko utrwala nazwę zbliżających się świąt - Boże Narodzenie, swobodnie 

wypowiada się na temat swoich przeżyć wyniesionych z domu, nazywa tradycje 

związane z tymi świętami: ubieramy choinki, dzielimy się opłatkiem, obdarowujemy 

się prezentami, wspólnie zasiadamy do świątecznych stołów... 

(Rodzic zwraca uwagę na poprawność językową w trakcie wypowiedzi dzieci). 
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Opowiadanie 

 

Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia. Dzieci zmęczone zabawą na podwórku 

wróciły do swoich domów. Wróciła też Kasia, umyła ręce, zjadła kolację, wykapała 

się i położyła się do swojego łóżeczka. Zasypiając myślała o świętach; jak ustroi 

choinkę, jak pomoże przygotować mamie wigilijne potrawy. Kasia zasnęła, ale przez 

sen słyszy szelest w pokoju: lalka Ania zeszła z półki, wyciągnęła ozdoby na choinkę, 

na stole położyła obrus, a pod nim sianko, które się kładzie na pamiątkę narodzenia 

Pana Jezusa i złożenia w żłobku na sianku. Pluszak Tygrysek cichutko (aż dziw na 

tego rozrabiakę) rozkłada talerze na stole i tak liczy : ten dla Kasi, ten dla mamy, ten 

dla taty, ten dla siostry Kasi, Oli, jeszcze dla babci i dziadka. Do nich dołączył 

jeszcze jeden dla niespodziewanego gościa i brakuje opłatka, którym w wigilijny 

wieczór składa się życzenia. 

Po skończonej pracy zabawki tak mówiły między sobą: 

Tata opłatek weźmie do ręki 

złożymy wszyscy sobie życzenia 

Na stole już zjawiają się dziwne potrawy : 

kapusta z grochem i kluski z makiem. 

Jest zupa z grzybami i barszczyk z uszkami, 

Jest trochę śmiechu i trochę wrzawy 

ale zjadamy wszystko ze smakiem. 

 

 Rozmowa na temat treści opowiadania 

 

np. Jakie ozdoby lalka przygotowała 

kiedy ubieramy choinkę 

co położyła na stół lalka, Tygrysek, Puchatek 

Dlaczego się kładzie sianko pod obrus, opłatek na stole? 

Co jadła Kasia z rodziną? 

 

Zabawy ruchowe 

 

,,Bawimy się śnieżkami” – podrzucanie kul śniegowych (z gazety). 

 Ćwiczenia oddechowe - „Śnieżynki” – dmuchanie papierowych śnieżynek. 
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Poznanie piosenki ,,Choineczka” 

 

 

 

Choineczka   B. Forma Piosenka 

 

1. Przyjechała do nas choinka zielona 

stoi w naszej sali , 

pięknie przystrojona. 

 

Ref: La, la, la, choinka zielona, 

stoi w naszej sali pięknie przystrojona. 

 

2. Wiszą na niej bombki, 

 pierniki pachnące, 

duża złota gwiazda, 

 ciasteczka chrupiące. 

 

Ref: La, la, la, choinka zielona, 

stoi w naszej sali pięknie przystrojona. 

 

3. Święta się zbliżają, 

tańczą wszystkie dzieci, 

Choinka lampkami 

jasno wszystkim świeci. 

 

 

 

 

Miłej pracy!!! 
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