
Dzień dobry Kochani! 

Św. Mikołaj zawita do nas już niebawem, ciekawe czym do nas dotrze…, może przyleci 

samolotem, może przyjedzie pociągiem albo przypłynie łódką, a może jednak saniami? 

1. Na początek proponuję zabawę - pokazywankę, odgadnijcie jaki pojazd pokazuje pani 

Śnieżynka, a później naśladujcie go wraz z nią. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-29AaJUh-E 

 

 Czwartek jest dniem muzycznym, więc wraz z Mikołajem i Jego saniami wyruszamy… 

2. Wysłuchajcie piosenki, w trakcie zwrotki naśladujcie tekst wg własnego pomysłu, na 

refren zróbcie z rodzicem, bądź rodzeństwem zaprzęg – pierwsza osoba to renifer, druga 

to Mikołaj i poszalejcie po pokoju… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCNuKnzctBc 
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3. Chwila odpoczynku, usiądźcie wygodnie, zapraszam na zabawę logorytmiczną: „Jadę, 

jadę…” 

 

 

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

 

4. Polatamy teraz samolotem nisko nad ziemią albo wysoko pod sufitem… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh0dzGm9uZE 

 

5. „Maszynista zuch” zaprasza na peron 5…  
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https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

 

Chwila odpoczynku – zabawy zabawkami, zgromadźcie wokół siebie 10 różnego rodzaju 

zabawek… 

6. „Zdrobnienia” – zabawa dydaktyczna – rozłóżcie przed sobą na dywanie zabawki, Wy 

nazywacie daną zabawkę, Rodzic mówi jej zdrobnienie, np. lalka – laleczka, auto – 

autko, miś – misiaczek, klocek – klocuszek, itd. Następnie zamieńcie się rolami… 

możecie na tych samych zabawkach, albo Rodzic może wybrać sobie inne… myślę, że 

wyjdą ciekawe słówka… 

7. Kolejna zabawa to MEMORY – duże, małe. Proszę wydrukujcie obrazki do zabawy 

dostępne w załączniku i rozetnijcie. Rozłóżcie karteczki obrazkiem do góry, typowa 

zabawa w MEMORY, należy odszukać pary obrazków, duży z małym, poziom 

trudniejszy: obrazkiem do dołu i również szukamy pary… 

8. Na sam koniec wybierzcie jedną ulubioną zabawkę i zabawcie się w „ciepło-zimno”. 

Myślę, że Rodzice znają tę zabawę (dziecko wychodzi z pokoju, Państwo chowają 

zabawkę, dziecko wraca do pokoju, a Wy naprowadzacie go słowami ciepło- jeśli się 

zbliża do miejsca schowanej zabawki, bądź zimno -jeśli oddala, bądź idzie w złym 

kierunku, gdy pozna dziecko zasadę zabawy możecie zamienić się rolami). 

 

Dzisiejsze zajęcie dobiegło już końca, do zobaczenia jutro☺. 

Teraz nie pozostaje nic innego jak być grzecznym, posprzątać swój pokój 

i czekać na Św. Mikołaja 
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