
 

 

 

Kochane Przytulaczki 

 

Na początek zastanówcie się jak śmieje się Mikołaj, spróbujcie naśladować jego 

śmiech: 

 

- ho ho ho 

- ha ha ha 

- chi chi chi 

- he he he 

 

Posłuchajcie wiersza i odpowiedzcie na pytania: 

 

Mikołaj 

 

Mikołaj prezenty pakuje 

i do drogi się szykuje 

Jadą po białym śniegu sanie, 

Zaraz każdy paczkę dostanie. 

 

 

 

 

Co pakuje Mikołaj? 

Czym rozwozi paczki? 

Dla kogo są te prezenty? 

 

 

 



 

 Posłuchajcie piosenki o Mikołaju? 

 

Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,mini_mini,swiety_mikolaju.html 

 

Święty Mikołaju, święty Mikołaju 

 dzieci już czekają, gdzieś Ty, gdzie? 

A święty Mikołaj, a święty Mikołaj 

przez komin zawołał - śpieszę się! 

 

Ref: Worek prezentów wielki mam, 

dobrze marzenia wasze znam, 

 wiem, że czekacie cały rok, 

więc wydłużałem krok. 

 

Święty Mikołaju, święty Mikołaju 

 dzieci cię kochają, czy Ty wiesz? 

A święty Mikołaj, a święty Mikołaj 

do dzieci zawołał - Ja was też! 

 

Ref: Worek prezentów wielki mam, 

dobrze marzenia wasze znam, 

wiem, że czekacie cały rok, 

więc wydłużałem krok. 

 

 

 

 
1. Zabawa klasyfikacyjna „Kolorowe klocki” – klasyfikowanie klocków ze względu na 

wielkość - dziecko otrzymuje klocki (małe i duże). Na słowa rymowanki: 

Dużo klocków w koszu mamy 

wszystkie (lub jeden, dwa, trzy…) małe/duże wyciągamy. 

I do pojemnika wkładamy. 

 

 

 

 

 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,mini_mini,swiety_mikolaju.html


2. „Zabawa z misiem”. Dziecko siedzi z misiem na podłodze, rodzic z tyłu za 

dzieckiem na krzesełku. Dziecko postępuje zgodnie z poleceniem rodzica. Rodzic 

stosuje pojęcia: góra-dół, przed, za, obok. 

 

– połóż misia przed sobą, 

– połóż misia za sobą, 

– połóż misia obok siebie, 

– podnieś misia do góry, 

– połóż misia na dole na podłodze. 

 

3. Rymowanka - pokazywanka ,,Jedna głowa i dwie nogi’’- rodzic czyta a 

dziecko pokazuje wymienione części ciała. 

 

I. Jedną głowę ,jeden nosek, jedną buzię mam 

I dwie ręce i dwie nogi, maszeruję sam 

Tup- 3 x 

II. Mam dwa oczka i dwa uszka, dwa kolanka mam 

Jedną szyję ,jeden brzuszek i na brzuszku gram 

Bam- 3x 

III. Jedno czoło , jedną brodę, jedne plecki mam 

Dużo włosów , dużo zębów 

I języczek mam 

La- 3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na koniec posłuchajcie opowiadania o ,, Św Mikołaju” Bożeny Formy 

 

 

 

Zaraz po powrocie z przedszkola Tomek zamknął się w swoim pokoju. 

- Ułożę wszystkie swetry i bluzki tak jak uczyła nas pani w przedszkolu. Poustawiam 

równiutko buty. Powycieram kurze na półkach i parapecie. 

Zaraz też zabrał się do pracy. Nagle w drzwiach stanęła mama. 

- Jaki tu porządek - zdumiona, rozglądała się po pokoju. 

Tomek czasami pomagał w domowych porządkach, jednak nigdy nie robił tego tak 

dokładnie i z takim zapałem. 

- Mamusiu, może jeszcze wyniosę śmieci i podleję kwiaty? 

- Ależ Tomku, śmieci już dawno wyniesione, a kwiaty podlałam rano - odpowiedziała 

coraz mocniej zdziwiona mama. 

Kiedy Tomek postanowił trochę odpocząć, mama usiadła obok niego. 

- Może wyjaśnisz mi skąd nagle pomysł, żeby tak sprzątać? - zapytała mama. 

Tomek zamyślił się przez chwilę - dzisiaj w przedszkolu rozmawialiśmy o Świętym 

Mikołaju. Dowiedziałem się, że odwiedza on tylko te dzieci, które są miłe, słuchają 

rodziców i pomagają im w codziennych pracach. 

- Jestem dumna, że mam takiego dobrego syna. 

Mama mocno przytuliła Tomka i cmoknęła go w policzek. 

- Mikołaj na pewno nie zapomni o tobie. Będziemy czekać na niego razem. Może 

przygotujemy dla niego jakąś niespodziankę. 

 

 

 

 

Miłej zabawy :) 


