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   W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja 

   Jak wyglądał świat przed milionami lat 

   Idą święta 

   Idzie zima ze śniegiem 

 

  



 

 

 

 

 

         Cele główne: 
 
 Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań;  

 Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego; 

 Usprawnianie aparatu artykulacyjnego; 

 Rozwijanie słuchu fonematycznego; 

 Określanie pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych 

dla zimy; 

 Pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, 

śniegu i lodu; 

 Ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu; 

 Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia; 

 Wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych;  

 Poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów; 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej; 

 Umiejętność posługiwania się liczebnikami – głównymi i porządkowymi;  

 Porównywanie liczebności zbiorów; 

 Rozwijanie sprawności ruchowej; 

 Doskonalenie umiejętności wokalnych poprzez naukę nowych piosenek; 

 Ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały; 

 Rozwijanie sprawności manualnej; 

 Wzbogacenie doświadczeń plastycznych; 

 Wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabawy. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Piosenka pt. „Mikołaj Święty” 
 

 

 

1. 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. 

2. Kto swymi saniami, 

Aż z bieguna leci, 

3. Kto tu do nas jedzie, 

         w zimowej zamieci, 

         rozgląda się w koło, 

szuka grzecznych dzieci. 

      ref.: To Mikołaj, to Mikołaj… 

4. Kto wyciąga prezent, 

       pierwszy, drugi, trzeci, 

          kładzie pod choinkę, 

    tam gdzie grzeczne dzieci. 

      ref.: To Mikołaj, to Mikołaj… 

          kto puka do domu, 

     szuka grzecznych dzieci. 

ref.: To Mikołaj, to Mikołaj… 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

Pastorałka Od serca do ucha 
 

Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha 

Gdy za oknem biała śniegu, poducha, poducha 

Już Pan Jezus w żłobie leży 

Na wyścigi każdy bieży 

Zobaczyć Malucha, Malucha 

Już Pan Jezus w żłobie leży 

Na wyścigi każdy bieży 

Zobaczyć Malucha, Malucha 

 

Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością 

A Maryję matkę Jego, z godnością, godnością 

Niech mu wszystkie dzwony grają 

Aniołowie zaśpiewają 

Wesołą nowinę, nowinę 

Niech mu wszystkie dzwony grają 

Aniołowie zaśpiewają 

Wesołą nowinę, nowinę 

 

Dzieciąteczko tam na sianie cicho śpi, cicho śpi 

A Maryi z oczu płyną szczęścia łzy, szczęścia łzy 

Okruszyno moja miła 

W bólu Ciebie porodziłam 

Witaj mi, witaj mi, witaj mi 

Okruszyno moja miła 

W bólu Ciebie porodziłam 

Witaj mi, witaj mi, witaj mi 

 

 

 


