
  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gimnastyka poranna 

Na początek dnia proponuję gimnastykę poranną do zabawy możemy zabrać całą 

rodzinę       

https://www.youtube.com/watch?v=2P5wxbo5jdM 

Źródło: YouTube.pl BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 
Maszynista zuch 

Słowa: Dorota Kluska 

Muzyka: Andrzej Zagajewski 

 

2. Która choinka najpiękniejsza? 

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje, zdjęcia choinek. 

Rozmawiamy z dzieckiem na temat umieszczonych na nich ozdób choinkowych, 

wielkości choinek, ich kolorystyki. 

 

 

🎄3. Skąd wzięła się choinka?”  

 

– Rodzic opowiada o tradycji dekorowania choinek  

Choinka to udekorowane drzewko iglaste (świerk, jodła, sosna), które zgodnie z 

tradycją dekoruje się w wigilię. Tradycja dekorowania choinek przywędrowała do 

Polski z Niemiec. Na początku dekorowanie choinki tylko w miastach. Na wsi 

zawieszano pod sufitem gałąź sosny, świerku lub jodły. Umieszczano na niej dekoracje 

podobne do tych, które później przeniesiono na choinki. Według wierzeń ludowych 

drzewo iglaste uważane jest za symbol życia, odradzania się. Według wierzeń 

kościelnych zieleń choinki symbolizuje nadzieję. Dawniej na choince wieszano orzechy, 

ciastka, jabłka, ozdoby ze słomy, papieru. Umieszczano też zapalone świeczki. Obecnie 

najczęściej wieszamy na choince szklane bombki, kolorowe łańcuchy, elektryczne 

światełka w kolorze czerwonym, białym, złotym czy srebrnym. Ubieranie choinki jest 

jednym z najprzyjemniejszych elementów Bożego Narodzenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=2P5wxbo5jdM


 

 

4. Zabawa Prawda czy fałsz  

 Proponuję, aby dzieci wykonały jedną buźkę uśmiechniętą a druga smutną. 

 Rodzic czyta a dziecko odpowiada za pomocą buziek ,,prawda “, fałsz”  

• Święta Bożego Narodzenia obchodzimy w grudniu. 

• Świerk to drzewo liściaste.  

• Na świerku wieszamy bombki, kolorowe łańcuchy, lampki. 

•  Kolędy śpiewamy podczas Świąt Wielkanocnych. 

• W przeddzień Bożego Narodzenia zasiadamy do kolacji wigilijnej. 

•  Kolację wigilijną rozpoczynamy z rana.  

• Karp, pierogi z grzybami, barszcz z uszkami to potrawy wigilijne.  

• Podczas Wigilii łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia. 

 
 

6. Praca plastyczna  

Proponuję wykonanie pracy plastycznej -ozdoby świąteczne na choinkę bądź samej 

choinki technika dowolna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ekodziecko.com/bombki-z-papieru 

Źródło: Ekodziecko.com zabawy dla dziecka, prace plastyczne, edukacyjne 

Pomysły i inspiracje na zabawy edukacyjne, plastyczne, wspieranie rozwoju dzieci: maluchy, 
przedszkolaki, młodsi uczniowie szkoły podstawowej. 

https://www.youtube.com/watch?v=qIUVV4xmBro 

Źródło: YouTube.pl Jak zrobić choinkę z papieru / How to make a Paper Christmas Tree 

https://ekodziecko.com/bombki-z-papieru
https://www.youtube.com/watch?v=qIUVV4xmBro

