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BOŻE NARODZENIE 

W POLSCE 
Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Boże Narodzenie jest radosne ponieważ…” – poszerzanie 
słownika czynnego o wyrazy związane ze świętami Bożego 
Narodzenia.  

 „Zabawa w słowa” – rozmowa kierowana. Poszerzanie słownika 
czynnego dzieci o nazwy związane ze świętami Bożego 
Narodzenia, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 
określony temat, czekania na swoją kolej. 

 „Przygotowania do świąt” – zabawa słuchowa. „Zagadki 
obrazkowe” – poszerzanie słownika czynnego o wyrazy 
związane ze świętami 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Dekorowanie świątecznych pierniczków” – doskonalenie 
umiejętności kon�strukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni, 
rozwijanie umiejętności społecz�nych, współdziałania w grupie. 

BOŻE NARODZENIE 

NA ŚWIECIE 
Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 16 – doskonalenie 
równowagi. 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Święta na świecie” – zapoznanie dzieci ze zwyczajami świąt 
Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. Wprowadzenie i nauka 
nowych słów w języku angielskim.  

 „Bombki” – dwiczenia klasyfikacji. Rozwijanie umiejętności 
matematycznych. Utrwalanie kształtu cyfr od 1 do 7. 

SPOTKANIA                

Z BLISKIMI 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

  „Stroik” – doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, 
rozwijanie fantazji i wy�obraźni, rozwijanie umiejętności 
społecznych, współdziałania w grupie.  

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 Boże Narodzenie – dwiczenia usprawniające narządy 
artykulacyjne i dwiczenia oddechowe.  

 Wieczór wigilijny – słuchanie wiersza Tadeusza Kubiaka. 
Doskonale�nie umiejętności uważnego słuchania tekstu               
i wypowiadania się na temat jego treści. 

 „Nakrycie do stołu” – zapoznanie z tradycjam. 
ŚPIEWAMY  

KOLĘDY 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 16 – doskonalenie 
równowagi. 

Umuzykalnianie: 

 Kolęda na dzwonkach – rozwijanie umiejętności muzycznych       
i rytmicznych, gra na instrumentach. 

 Jam jest dudka – rozwijanie umiejętności muzycznych                   
i rytmicznych, gra na instrumentach. 
 



JASEŁKA Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Jaka może byd choinka?” – burza mózgów. Rozwijanie 
umiejętności współpracy. 

 „Historia tradycji wigilijnego drzewka” – doskonalenie 
umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na 
temat jego treści, rozwijanie percepcji słuchowej.  

 „Poznajemy wybrane drzewa iglaste” – wzbogacanie wiedzy 
przyro�dniczej. 

 Choinka – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 
tekstu i wypowiada�nia się na temat jego treści, rozwijanie 
percepcji słuchowej. 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 ,,Dekorujemy choinkę” – doskonalenie umiejętności 
konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie 
umiejętności społecznych, współdziałania w grupie. 

 


