
 

 

Ho, Ho, Hoooo!!! 

Czy są tu jakieś 

grzeczne dzieci ??? 

 
Takimi słowami zazwyczaj wita się z wszystkimi dziećmi gość, na którego czekają caaaaały rok. 

 

 A my dzisiaj przywitamy się na wesoło z piosenką Bardzo proszę, by rodzice skopiowali link 

w wyszukiwarce i bawimy się przy piosence pokazując to co podpowiadają nam jej słowa. 

Wesołego cwałowania, klaskania i tupania 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

 

„Przywitamy się wesoło” 

 

Przywitamy się wesoło, zaklaszczemy raz ,dwa, trzy. 

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy ja i ty. 

Przywitamy się wesoło już tupiemy raz ,dwa, trzy. 

Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty. 

Hop, hop, dzień dobry, witam wszystkich Was. 

Cwałujemy jak koniki, już muzyka woła nas. 

 

Rozgrzani, rozbawieni i weseli ? No to chyba również gotowi do pracy, zatem zaczynamy!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


 PIOSENKA - Bardzo proszę, by rodzice skopiowali ten  link w wyszukiwarce i włączyli piosenkę. 

Najpierw wysłuchajcie uważnie i postarajcie się zapamiętać słowa refrenu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo 

 

„To Mikołaj, to Mikołaj” 

I. Kto zagląda w okno, 
Kto latarką świeci, 
Kto patrzy przez szybkę, 
Szuka grzecznych dzieci. 
 
Ref: To Mikołaj ,to Mikołaj 
To Mikołaj święty 
To Mikołaj, to Mikołaj 
niesie nam prezenty. 
 
II. Ktoś tymi saniami 
Aż z bieguna leci 
Kto puka do domu, 
Szuka grzecznych dzieci. 
 
Ref: To Mikołaj, to Mikołaj… 
 
III. Kto tu do nas jedzie 
W zimowej zamieci 
Rozgląda się w koło 
Szuka grzecznych dzieci. 
 
Ref: To Mikołaj, to Mikołaj… 
 
IV. Kto wyciąga prezent 
Pierwszy, drugi ,trzeci 
Kładzie pod choinką 
Tam, gdzie grzeczne dzieci. 
 
Ref. To Mikołaj, to Mikołaj…  

 
 
 
 

Jeśli słuchaliście uważnie to bez problemu odpowiecie na pytania : 

 

1. O kim opowiada piosenka ? 

2. Co robił Mikołaj w piosence ? Ciekawe komu uda się wymienić 11 czynności. 

3. Kogo szukał Mikołaj? 

4. Ile prezentów jest na obrazku ? 
 

 

Podoba się Wam piosenka??? Mam nadzieję, że tak, bo jeszcze mam dla Was zabawę rytmiczną. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo


 ZABAWA RYTMICZNA – Do naszej piosenki o Mikołaju będziemy rytmicznie klaskać, 

 uderzać dłońmi o uda oraz krzyżować ręce na ramionach. W jaki sposób, to wytłumaczą  

i pokażą Wam rodzice. 

A oto instrukcja zabawy rytmicznej : 

- kolor czerwony oznacza jeden klask ( klaśnięcie w dłonie) 

- kolor zielony oznacza jedno uderzenie dłońmi o uda 

- kolor fioletowy oznacza skrzyżowanie rąk na ramionach (tak jak pokazujemy przytulanie) 

- kolor czarny oznacza pauzę i wtedy nie robimy nic 

 Czyli : 

I. Kto zagląda w okno, 
Klask                klask 

 
Kto latarką świeci, 

                                                                     klask              klask 
 

Kto patrzy przez szybkę, 
                                                                klask                      klask 

 
Szuka grzecznych dzieci. 
klask                       klask 

 
 

Ref: To Mikołaj ,to Mikołaj 
         Klask   uda   klask    uda 

 
To Mikołaj święty 

    klask   uda     przytulas 

 
To Mikołaj, to Mikołaj 

                                                    Klask   uda   klask  uda 
 

niesie nam prezenty. 
klask   uda   przytulas 

 

 „ZŁAP PIŁKĘ” – ZABAWA RUCHOWA – No to kochani czas się poruszać. 

Wstajemy i ustawiamy się w kręgu z rodzicami i rodzeństwem(jeśli je macie). 

 Rodzic  rzuca piłkę (zamiast piłki można użyć maskotki  Mikołaja) do dziecka  mówiąc przy tym słowo, 

które kojarzy się z zimą lub Mikołajem. Następnie to samo robi dziecko, starając się wymyślić inny 

wyraz i podać piłkę do innej osoby.  

Zabawa kończy się wtedy, gdy wyczerpią się Wam pomysły na słowa. 

 

 



 „CIASTECZKA DLA MIKOŁAJA” - Skoro ma pojawić się specjalny gość, byłoby miło 

obdarować go czymś wyjątkowym, zrobionym przez dzieci. A skoro Mikołaj ma tyle pracy, 

to zapewne będzie głodny i chętnie zjadłby ciasteczka. Zapraszam dzieci do wymycia rączek  

            oraz przygotowania ciasta na ciasteczka. Przepis na proste ciasteczka, które bez problemu  

             będziecie mogły samodzielnie przygotować z niewielką pomocą rodziców. 

 

                            Składniki: 

 

 150 g miękkiego masła 

 120 g cukru 

 2 łyżeczki cukru waniliowego 

 300 g mąki pszennej 

 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 1 jajko 

 kolorowe cukierki czekoladowe typu  lentilki,  

orzechy laskowe lub włoskie albo migdały 
 

 

 

 

Wykonanie: 

 Masło miksujemy z cukrem i cukrem waniliowym. Dodajemy jajko.  

            Stopniowo dosypujemy mąkę zmieszaną z sodą. Zagniatamy.  

 

 Formujemy z ciasta kulę, owijamy folią spożywczą i wkładamy na pół godziny do lodówki. 

 

  Ciasto wyjmujemy i odrywamy kawałeczek.  

Z otrzymanego kawałka ciasta formułujemy kuleczkę.  

Kuleczkę kładziemy na podkładce i spłaszczamy ją dłonią.  

 

 Kolorowe cukierki lub orzechy wciskamy w ciasteczko.  

Ciasteczko układamy na blasze do pieczenia. 

 

 Pieczemy w temperaturze 180 stopni, aż się lekko zrumienią. 

 

 

 
 

Kiedy ciasto będzie w lodówce, możecie : 

 jeszcze raz pobawić się przy piosence,  

 

 wykonać zadanie z karty pracy zamieszczonej poniżej, 

 

 zrobić renifera wg instrukcji na stronie 51 z naszych kart pracy nr 2. 

 

 

https://rogalikblog.pl/przepisy/wypieki/ciasteczka/ciastka-dla-mikolaja/


Policz ile zabawek przyniósł dzieciom Mikołaj i wpisz w okienka odpowiednią cyfrę.  

 

 

 

Na dzisiaj to już wszystko.  

Napiszcie czy udały się ciasteczka!!! 

Do zobaczenia jutro !!! 


