
WITAM WAS  

ŚWIĄTECZNIE I KOLOROWO!!! 

 

 

 

 

 

„Choinka” 

W kącie naszej sali pięknie przystrojona, 

panna choineczka uśmiecha się do nas. 

Na niej bombki, łańcuch, lampki kolorowe. 

Gwiazdeczki prześliczne, złote i bajkowe. 

Na jednej gałązce piernikowe ludki, 

a na innej siedzą małe krasnoludki. 

Wkoło tańczą dzieci, kolędy śpiewają, 

na choince świecidełka radośnie wieszają. 

 
          (a może ktoś z Was zechce nauczyć się tego wierszyka ?) 

 

 

 

 

 

Dziś zaczynamy od piosenki, bardzo wesołej, świątecznej piosenki przy której możecie potańczyć, 

poskakać, powygłupiać się sami, z rodzeństwem albo z rodzicami  

Gotowi ??? No to 3…2…1…START 

Śpiewające Brzdące – Choineczka 

Proszę o skopiowanie linka w wyszukiwarce. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Te5q8JTr_Y 

 

 

 



1. „Znajdź mój cień”. 

Świąteczne choineczki mogą być baaaardzo różne. Każdy stroi swoje zielone drzewko według własnych 

pomysłów, własnych tradycji. Ale każde świąteczne drzewko jest magiczne i jedyne w swoim rodzaju. 

Spójrzcie na choineczki poniżej – zgubiły swoje cienie. Mam jednak nadzieję, że szybko odnajdziecie cień 

każdego z przepięknych drzewek. 

 

 

2. „Geometryczne bombki” 

W każdej bombce narysujcie inną figurę geometryczną (kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt) i pokolorujcie. 

Ponumerujcie bombki, dla drugiej i czwartej bombki narysujcie choinkową gałązkę. 

 

 

 

 



3. „Bombkowe kodowanie” 

 
Kochani, czy wiecie jakie są tradycyjne kolory Świąt Bożego Narodzenia? A czy wiecie, że każdy z tych 

kolorów ma swoje ważne znaczenie? Jeśli nie wiecie to posłuchajcie : 

 

 Czerwony – kolor królewski, symbolizuje ciepło i ogień. 

 Złoto oznacza światło i bogactwo, symbolizuje zwycięstwo dobra (światła) nad złem(mrokiem). 

 Zielony to kolor życia i odrodzenia, symbolizuje nadzieję i wolność. 

 
Otwórzcie teraz Wasze „niebieskie” karty pracy na str. 46  

Wykonajcie zadanie w kolorach Bożego Narodzenia.  

Powodzenia „Żabki”!!! 

 

 
 

 

4. „Lewa noga tańczy, prawa noga tańczy” czas na rozruszanie całego ciała, rodzice 

włączą Wam piosenkę, a Wy zaszalejcie zgodnie z jej słowami  

 

Proszę o skopiowanie linka w wyszukiwarce. 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 



 

5. „6 choinek” – przed wami zadanie, w którym ważne jest byście dobrze zrozumieli polecenie. 

Posłuchajcie uważnie i postarajcie się wykonać poprawnie każde zadanie. 

 

 

 

 

I to już koniec na dzisiaj . Mam nadzieję, że nie zmęczyliście się za bardzo. 

Dla PRACOWITYCH ŻABEK  

mam jeszcze 2 zadania dodatkowe, które możecie wykonać jeśli macie ochotę  



1. To właściwie gra- zabawa „Świąteczne Memory”. Trzeba wydrukować i wyciąć karty. Szukamy pary,  

w której cyfra jest wynikiem dodawania, ale oczywiście dla ułatwienia karty mają identycznie obrazki. 

 

 



 

 

 

 



2. Drugie zadanie to praca plastyczna – wykonanie świątecznej szopki  

Trzeba wydrukować, pokolorować elementy, wyciąć i przykleić na tekturkę. 

 

 

 

 

 



 

 



Jesteście wspaniali i bardzo się cieszę, że tak aktywnie działacie 

z rodzicami w swoich domach.  

Do zobaczenia w środę 


