
PROPOZYCJE ZABAW NA PONIEDZIAŁEK 06.12.2021r.

1. „Mikołaj” – zagadka słowna (załącznik nr 1)

Kto tak wygląda,
jak duży krasnal?
Brodę ma długą,
czerwony kaftan.
Odwiedza dzieci,

raz na rok, w zimie.
Daje prezenty,

pytanie jak ma na imię?

2. „Historia Świętego Mikołaja” – słuchanie wiersza Anny Bomby (załącznik nr 2)

Opowiem wam historię
Świętego Mikołaja.
Chodź żył bardzo dawno temu,
 Pamięć o nim przetrwała.

Mikołaj, mały chłopiec,
Miał wszystko, był bogaty.
Lecz ciągle odczuwał smutek
Po stracie mamy i taty.

Z chłopca stał się młodzieniec,
Wszędzie dostrzegał biedę.
Więc zaczął nieść pomoc ludziom,
Miał taką serca potrzebę.

Nikt wokoło nie wiedział,
Co to były za czary.
A on sekretnie, cichutko,
W nocy rozdawał swe dary.

Ciepłe swetry i buty.
Płaszcze, czapki, słodycze.
Mnóstwo przynosił prezentów,
Nawet ich teraz nie zliczę.

Po kryjomu przez lata
Mikołaj wspierał biednych.
Dzielił się swoim majątkiem,



Czuł, że jest bardzo potrzebny.

Gdy wyrósł na mężczyznę,
Został biskupem Miry.
Swoją hojnością, dobrocią
Ubogim nieba przychylił.

Mikołaj nam przekazał
Swoimi uczynkami,
Że trzeba pomagać innym,
Więc o nim wciąż pamiętamy.

Cieszą się dzisiaj dzieci
I pełne są wdzięczności,
Bo dzięki Mikołajowi
Wszyscy się uczą miłości.

Rozmowa na temat wiersza:
-  O kim był wiersz? 
-  W jakim mieście żył św. Mikołaj?
-  Kiedy  Mikołaj roznosił prezenty?

3.  „Co wiem o świętym Mikołaju?” – quiz
Dziecko odpowiada na pytania:

1. Gdzie mieszka święty Mikołaj? (Święty Mikołaj mieszka w Laponii).
2. Kiedy obchodzi imieniny? (Imieniny obchodzi 6 grudnia).
3. Jaki jest ulubiony kolor świętego Mikołaja?  (Ulubionym kolorem świętego Mikołaja jest
kolor czerwony)
4. W czym przynosi dzieciom prezenty? (Mikołaj przynosi dzieciom prezenty w worku).
5. Jakim pojazdem porusza się po świecie? (Mikołaj porusza się saniami).
6.  Jakie  zwierzęta  ciągną  pojazd  świętego  Mikołaja?  (Pojazd  świętego  Mikołaja  ciągną
renifery).
7. W jaki sposób podrzuca dzieciom prezenty?  (Mikołaj podrzuca dzieciom prezenty przez
komin).
8.  Kto pomaga mu w przygotowaniu prezentów dla  dzieci?  (W przygotowaniu  prezentów
pomagają mu Elfy).
9. Skąd wie, jaki prezent pragnie otrzymać dziecko? (Mikołaj wie o życzeniach dzieci z listów,
które dzieci do niego piszą).
.

4. „Prezent”– zabawa grafomotoryczna (załącznik nr 3 – dla dzieci młodszych)
Dziecko ma za zadanie połączyć kropki i pokolorować obrazek.

      „Prezenty” – zabawa grafomotoryczna (załącznik nr 4 – dla dzieci starszych)



Dziecko ma za zadanie narysować odpowiedni wzór na prezentach. 

5. „Podróż św. Mikołaja” - opowieść ruchowa 
Dziecko ilustruje ruchem czynności wykonywane przez Mikołaja:

• idzie po głębokim śniegu (wysoko podnosi kolana),
• otrzepuje buty ze śniegu (tupie),
• rozciera zmarznięte ręce, aby je rozgrzać
• bierze na plecy ciężki worek z prezentami,
• wsiada do sań,
i wyrusza w podróż...

6. „Wesoły Mikołaj” – zabawa plastyczna (załącznik nr 5)
Dziecko wykleja kulkami z plasteliny kolorowankę przedstawiającą Mikołaja.
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