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Środa 15.12.2021
Świat w śniegowej pierzynie wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza 

„Śniegowe gwiazdki” – zabawa twórcza. Dzieci układają dowolne płatki
śniegowe z różnej długości pasków białego kartonu. • różnej długości paski z
białego kartonu 

• „Zawierucha” – słuchanie wiersza  czytanego przez rodzixca i rozmowa na temat jego treści. 
Zawierucha Stefania Szuchowa 
Uciekała gwiazdeczka śniegowa, 
bo się chciała przed wichurą schować. 
Była wątła, maleńka i cicha, 
a ten wicher ją ciągle popychał 

Gdy na chwilę usiadła na daszku, 
to ją porwał i zaniósł do lasku… 
– Skończże, wichrze, te szalone figle,
daj odpocząć na świerkowej igle! 

Nie porywaj mnie, wichrze, 
nie miotaj, ja chcę sobie troszkę pomigotać… 
Ale wicher gwiazdki nie słucha. 
Hej, gwiazdeczko, tańcz, bo zawierucha! 

Rodzic zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: Kto jest bohaterem wiersza? Jaka była 
gwiazdka? Co chciała robić? Co robił z nią wiatr? 

• „Śnieżynki” – zabawy matematyczne. • szablony śnieżynek małych i dużych – w takiej samej 
liczbie 
– „Zabawy wstępne” – utrwalanie pojęć „mały – duży”. Dziecko i Rodzic siedzą na dywanie. R. 
rozdaje sobie i dziecku małe i duże „śnieżynki”. Dziecko określa różnice pomiędzy śnieżynkami. 
Następnie Rodzic. prosi, by dziecko powiedziało głośno, jaką jest śnieżynką, np. dziecko 
trzymające małą śnieżynkę, mówi: Jestem małą śnieżynką.
– „Śnieżynkowe rytmy” – ćwiczenie kontynuowania rytmu. Rodzic prosi dzieci, aby ustawiały się 
w określony sposób (może przygotować sobie plansze z narysowanymi rytmami): a – śnieżynka 
mała, śnieżynka duża, śnieżynka mała, śnieżynka duża… itd. b – śnieżynka duża, śnieżynka duża, 
śnieżynka mała, śnieżynka mała, śnieżynka duża, śnieżynka duża, śnieżynka mała, śnieżynka 
mała… itd. c – śnieżynka mała, śnieżynka mała, śnieżynka duża, śnieżynka mała, śnieżynka mała, 
śnieżynka duża… itd. d – śnieżynka duża, śnieżynka duża, śnieżynka mała, śnieżynka duża, 
śnieżynka duża, śnieżynka mała… itd.

● „Ile kroków do przodu?” – zabawa z kodowaniem. Rodzic rozkłada na podłodze tabliczki z 
wartością liczbową podaną w postaci kropek (tabliczki z liczbą kropek od 1 do 5). Tabliczki są 
odwrócone i dzieci nie widzą, ile pod spodem jest kropek. Dziecko swobodnie spaceruje po pokoju.
Gdy usłyszy hasło: Stój, zatrzymuje się przed najbliższą tabliczką, podnosi ją, przeliczaj kropki i 
porusza się do przodu o tyle kroków, ile wynosi liczba kropek. 

●Wspólie zaśpiewajcie piosenkę Zima, zima, zima ,pada,pada śnieg.
https://www.youtube.com/watch?v=S2sadu6gghw



Czwartek16.12.2021
Zimowa rozgrzewka 

• „Zimowe śnieżynki” – lepienie z plasteliny, ćwiczenie motoryki małej. Rodzic daje dziecku 
niebieską kartkę A5 i białą plastelinę. Dzieci dzielą plastelinę na mniejsze części, z których 
następnie tworzą wałeczki. Wałeczki naklejają na kartkę papieru tak, aby powstała śnieżynka. 
Dzieci mogą zrobić na kartce jedną dużą śnieżynkę lub kilka mniejszych. 

• „Kropelki i sopelki” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat powstawania sopli. Podczas 
recytowania wiersza Rodzic tworzy sopel z papierowych szablonów kropli wody. Po omówieniu 
utworu pokazuje dziecu ilustracje przedstawiające sople utworzone na dachu zimą, tłumaczy, z 
czego one powstają 

Kropelki i sopelki Hanna Zdzitowiecka 
Spłynęła z dachu kropelka, 
kropelka wody niewielka. 
Za pierwszą kroplą niedługo 
już widać kropelkę drugą. 
Za nimi z góry już leci .
po dachu kropelka trzecia. 
Dalszych kropelek nie zliczę: 
płynie ich cały strumyczek. 
A mróz z tych wszystkich kropelek 
zrobił lodowy sopelek 

Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu: Co spływało z dachu? Ile było kropelek? 
Dlaczego woda spływała z dachu? Skąd się tam wzięła? Co zrobił mróz ze wszystkich kropelek? 
Jak wyglądają „sopelki”? Czy ktoś z was może je opisać? 

• „Nasze sopelki z kropelek” – zabawa matematyczna. 
Rodzic ponownie czyta wiersz „Kropelki i sopelki”, a dziecko palcem umoczonym w niebieskiej 
farbie odciska krople na białym pasku papieru – kiedy Rodzic czyta pierwsze dwa wersy, dziecko 
odcisk jedną kroplę u góry paska; przy kolejnych wersach (trzecim i czwartym) dziecko odciska 
drugą kroplę pod kroplą pierwszą; przy kolejnych (piątym i szóstym) – dzieco odciska trzecią 
kroplę pod drugą, w kolejnych wersach dzieci mogą odciskać kolejne krople pod umieszczonymi 
tam wcześniej. Chętne dzieci mogą policzyć krople w swoich soplach. 

●Wykonajcie wspólnie płatek śniegowy z papieru.
https://www.youtube.com/watch?v=utQ9KRNrz0k

Piątek 17.12.2021
My się zimy nie boimy! wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna 

• „Zuzia i Zima” – słuchanie wiersza, rozmowa na temat zimy i konieczności ubierania się 
adekwatnie do pogody. 

Zuzia i Zima Beata Mróz-Gajewska 

Patrzy Zuzia przez okienko.
– Mamo, świat się przykrył białą kołderką,



ja chcę tak samo! 
Idzie Zuzia przez podwórko. 
Wiatr za kaptur Zuzię złapał. 
Mróz w policzki Zuzię drapał. 
Lód bucikom drogę plącze.
 Oj, kłopoty ma nasz bączek! 
– Zuziu – na zimowe prztyczki najlepsza czapka, szalik i rękawiczki…
Rodzice zadają dziecku pytania do wysłuchanego utworu: Co Zuzia zobaczyła przez okno? Co 
spotkało dziewczynkę, gdy wyszła na dwór? Jaką radę usłyszała Zuzia? Rozmowa jest oparta na 
własnych doświadczeniach dzieci: Co chroni nas przed zimnem? Co by się stało, gdybyśmy wyszli 
nieodpowiednio ubrani na dwór? Jakie znacie zimowe ubrania? Co jeszcze może nas ochronić 
przed zimnem? 

• Praca z KP1.32 – ćwiczenia słuchu fonematycznego. Dzieci kolorują koła pod ilustracjami 
przedstawiającymi zimowe ubrania w zależności od liczby sylab. • KP1.32, kredki 

• „Rękawiczki do pary” – zabawa plastyczna. Dzieci dostają od Rodzic kolorowe papierowe 
rękawiczki z jednym palcem – ozdabiają je w sposób dowolny włóczką i kawałkami tkaniny lub 
futra. Po skończeniu pracy Rodzic wycina dziurkę (dziurkaczem) w każdej rękawiczce, a dzieci 
przewlekają włóczkę przez powstałe otwory. W ten sposób powstają rękawiczki na sznurku. 

● „Po co nam ubrania?” – omówienie wyniku eksperymentu, wyciągnięcie wniosków. Rodzic 
zdejmuje z parapetu trzy słoiki. Przypomina, co w nich było. Następnie pyta dziecka: Jak myślicie, 
czy woda we wszystkich słoikach będzie miała taką samą temperaturę? W jednym ze słoików woda 
jest wyraźnie cieplejsza. Rodzice pyta dzieci, dlaczego tak jest, i omawiają wynik eksperymentu, 
przypominając dzieciom, że ciepłe ubrania podobnie przecież chronią przed utratą ciepła w czasie 
zimy. Potrzebne: 3 litrowe słoiki z ciepłą wodą, 2 ścierki kuchenne, szal lub niewielka kołderka, 
słoiki z woda zawijamy w ściereczki, szal lub kołderkę , a jeden stawiamy bez niczego na parapecie
okienym.

• „Ubrania do pary” –  Dziecko szuka obrazków przedstawiających dwa takie same ubrania 

●Wyklejanie szablonu rękawiczek kolorowym papierem. 

●Wspólie zaśpiewajcie piosenkę Zima, zima, zima ,pada,pada śnieg.

https://www.youtube.com/watch?v=S2sadu6gghw

Poniedziałek 20.12,.2021
Rozmawiamy o dobroczynności wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

●Wysłuchanie i omówienie opowiadania.

O Aniołkach i złotym sercu
Marlena Szeląg

Zaczął  padać  pierwszy  śnieg.  W  niewielkim  miasteczku  położonym  w  dolinie  mieszkańcy
przygotowywali się właśnie do nadejścia świąt Bożego Narodzenia. Kiedy nastał zmrok, dorośli
i  dzieci  usiedli  w  swoich  domach  do  wigilijnej  wieczerzy.  Wszelkim  ludzkim  działaniom
przyglądały się zaniepokojone dwa Aniołki siedzące na dużej białej chmurze, z ktorej delikatnie
zaczął proszyć lekki jak piorko śnieg.



– Smutny to widok, kiedy ludzie nie odczuwają już magii i wyjątkowości tego wigilijnego
wieczoru… – smucił się Aniołek Aureolek.
– To prawda. Popatrz, nikt nie śpiewa kolęd! Co gorsza, nikt nawet ze sobą nie rozmawia.
Dzieci wpatrzone w telewizor, nie dzielą się ze sobą zabawkami. Dorośli z głowami pochylonymi
nad telefonami… Nikt nie składa sobie życzeń i nie łamie się opłatkiem. Nikt nie zaprasza
do wspolnego świętowania całej rodziny, nie mowiąc już o tym, że w żadnym domu na stole
nie  widziałem  zostawionego  talerza  dla  samotnego  wędrowca.  Serca  tych  ludzi  są  bardzo
nieczułe…
– uronił łzę przerażony Aniołek Dobrotliwek.
– Och, nie płacz Dobrotliwku! To w niczym nie pomoże. Trzeba pomoc tym ludziom obudzić
ich nieczułe i smutne serca, aby z powrotem były dobre, uczynne i wrażliwe.
– Świetny pomysł – krzyknął pełen nadziei i zadowolenia Dobrotliwek, ale po chwili posmutniał
i dodał – Tylko jak to zrobić…?
– Mam pewien pomysł… – szepnął tajemniczo Aureolek i wszystko opowiedział na ucho
anielskiemu bratu. Uradowane Anioły czym prędzej zabrały się do realizowania planu.
Gdy wybiła połnoc, wielki blask, ktory pojawił się z Nieba, przyciągnął wszystkich mieszkańcow
do głownego placu w miasteczku, tam gdzie stała największa i najpiękniej ubrana choinka.
Po dotarciu na miejsce wszyscy ujrzeli Anioły unoszące się nad ich głowami. Był to Aureolek
i Dobrotliwek, ktorzy po chwili zaczęli przemawiać do dorosłych i dzieci. Wiedząc, że każdy
myśli tylko o sobie i o tym, żeby być coraz bogatszym, zaproponowali mieszkańcom pewien
skarb. Tym skarbem było złote serce, ktore jego posiadaczowi da największe bogactwa świata.
– Co trzeba zrobić, żeby taki prezent otrzymać? – pytał tłum zainteresowanych ludzi.
– Obiecujemy, że w posiadanie złotego serca dającego największe bogactwo świata wejdzie
ten, kto zrobi przez cały nadchodzący rok najwięcej dobrych uczynkow nie tylko wobec swoich
najbliższych, ale i wobec samotnych, starszych, skrzywdzonych czy ubogich. Trzeba być
życzliwym, miłym, uprzejmym, a przede wszystkim uczynnym! Za rok o połnocy po wigilijnej
wieczerzy przyfruniemy tu znowu, aby spełnić naszą obietnicę – to powiedziawszy, Anioły zniknęły
tak  szybko,  jak  się  pojawiły,  pozostawiając  jeszcze  przez  moment  na  ciemnym  niebie  jasną
świetlistą łunę. Zaskoczeni mieszkańcy wrocili do swoich domow w milczeniu i zamyśleniu.
Tej nocy nikt nie mogł już usnąć. Kiedy następny dzień rozjaśnił miasteczko, mieszkańcy obudzili
się jakby odmienieni. Zaczęli wychodzić nieśmiało ze swoich domow, wzajemnie się pozdrawiać i
niepewnie sobie pomagać. Każdy z nich chciał otrzymać złote serce. Tak było przez kolejne dni,
tygodnie, miesiące.
Dzieci pomagały rodzicom i bawiły się z innymi dziećmi wspolnymi już zabawkami. Najpierw
ludzie czynili sobie niewielkie uprzejmości oraz drobne gesty życzliwości tylko po to,
aby otrzymać anielski podarunek. Z czasem jednak ich serca zaczęły się zmieniać. Stawały się
coraz wrażliwsze i dobre, a przez to szczęśliwsze. Pod koniec roku wszyscy ludzie dzielili się ze
sobą, pomagali sobie już nie po to, aby otrzymać anielski skarb, ale z potrzeby serca. A temu
wszystkiemu przyglądały się uradowane Anioły.
Tak minął rok. Nastały kolejne święta Bożego Narodzenia. Jakże inna była to Gwiazdka od
tej ubiegłorocznej. Wszyscy mieszkańcy, ci bogaci i ci biedni, ci samotni i ci, ktorzy mieli wielkie
rodziny,  starsi  i  młodsi,  usiedli  do  wielkiego  wspolnego  suto  zastawionego  wigilijnego
świątecznego stołu na placu przy wielkiej wspolnie ubranej choince. Z pojawieniem się pierwszej
gwiazdy  przełamano  opłatek,  składając  wzajemne  życzenia.  Było  wesoło,  gwarnie.  Ludzie
rozmawiali,a śpiewane kolędy przywołały Anioły, o ktorych wszyscy zapomnieli, że tej nocy mają
przybyć ponownie. Nikt z mieszkańcow już jednak nie marzył o anielskim złotym skarbie dla
siebie. Wtedy Dobrotliwek i Aureolek rzekli do mieszkańcow:
– Rozejrzyjcie się i zobaczcie, ile jest dobra, radości i przyjaźni wokoł was i między wami.
Jacy wszyscy jesteście szczęśliwi, będąc razem. A stało się to wszystko tylko dlatego, że każdy
poprzez czynienie dobra innym zmienił swoje nieczułe serce w serce uczynne, w serce złote.
To o takim sercu mowiliśmy wcześniej. Nie zastąpią go żadne klejnoty i skarby, bo każdy, kto
jest uczynny z potrzeby serca, zyskuje największe bogactwa świata – radość, miłość, przyjaźń,



spokoj i dobro. Pielęgnujcie wasze złote serca, a zawsze będziecie spełnieni – to powiedziawszy,
Anioły odleciały. Została po nich jedynie jasna łuna, ktora na moment przybrała kształt
złocistego serca, rozjaśniającego mrok nocnego nieba.

Rodzice zadają dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: Kto przyglądał się ludziom z wysoka?
Dlaczego Anioły były smutne? Co Anioły obiecały ludziom? Jak zachowywali się ludzie po wizycie
anielskich braci? Co się stało z sercami ludzi po roku czynienia dobra? Co znaczy zwrot
„mieć złote serce”?

„Anioły dobroczynności” – praca plastyczna. Dzieci naklejają na środku kartonu A4 
niebieski trojkąt (suknia Anioła), u gory trojkąta przyklejają koło w kolorze skory (głowa Anioła). 
Do koła przyklejają kawałki włoczki lub paski bibuły (włosy). Elementy twarzy, aureolę, ręce i nogi
dorysowują mazakami lub kredkami pastelowymi. Na koniec maczają dłoń w białej lub niebieskiej 
farbie rozlanej na tacce i odciskają ją po bokach sukni Anioła (skrzydła). Skrzydła mogą obsypać 
brokatem lub dokleić do nich kilka piórek.

Powtorzenie z dzieckiem roli do przedstawienia Jasełkowego i wspólne zaśpiewanie kolędy Dzisiaj 
w Betlejem i piosenki Jest taki dzień.

Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce.

Wasze Panie.☺

Poniżej są szablony i karta pracy do zabaw w domu!!!



Szablon śnieżynek



Karta pracy Ubrania do pary



szablon rękawiczki


