
PRACA ZDALNA GRUPA III 23.12.21r. 

Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność 
uczenia się, inicjatywność, kompetencje społeczne, świadomość i ekspresja kulturalna 

1. Inscenizujemy ruchem wiersz ,,Wokół choineczki" Cz. Janczarskiego 

Cel: 
Dziecko ćwiczy pamięć, eksperymentuje głosem, ruchem, wyraża swoje emocje 

Przygotuj: podnóżek lub mały stołek jako scenę do recytowania wiersza 

Zaproś  dziecko do występu na mini scenie z wierszem ,,Wokół choineczki", poproś, żeby recytując 
pokazywało ruchem o czym mówi , eksperymentowało głosem podczas występu. Możecie zaprosić na 
występ innych domowników. 

  

2. Poznajemy zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe - film edukacyjny 

na kanale You Tube 

Cel: 
Dziecko wzbogaca wiedzę na temat świąt  Bożego Narodzenia,  dostrzega atmosferę 
zbliżających się świąt 

 Zaproponuj dziecku obejrzenie filmu edukacyjnego 

Porozmawiajcie o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych jakie panują w Waszym domu. 

 Link :  #EduKredka #edukacjawczesnoszkolna #wychowanieprzedszkolne 

 EduKredka - Tradycje świąteczne/Film edukacyjny 

3. Szopka bożonarodzeniowa z papieru -praca plastyczna 

Cel: 
Dziecko rozwija sprawność manualną, umiejętność wycinania, kolorowania, łączenia elementów za 
pomocą materiałów plastycznych 

Przygotuj: wydrukowaną szopkę ze strony internetowej na dole grupy III, kartkę A4 najlepiej z bloku 
technicznego, nożyczki, kredki, klej   

Wydrukuj dziecku szopkę, poproś aby nakleiło ją na kartkę ,  wycięło a następnie pokolorowało. W 
miejscach linii przerywanej należy zagiąć papier i gotowe! 

A może macie inne pomysły na wykonanie szopki ? Podzielcie się nim z nami. 

Dziękujemy:) 

https://www.youtube.com/hashtag/edukredka
https://www.youtube.com/hashtag/edukacjawczesnoszkolna
https://www.youtube.com/hashtag/wychowanieprzedszkolne


PRACA ZDALNA 22.12.21r.  GRUPA III 

Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia 
się, inicjatywność, kompetencje społeczne. 

1. Zabawa ,,Odszyfrowywanie świątecznych życzeń" 

Cel:  
Dziecko rozwija logiczne myślenie, umiejętność redagowania życzeń świątecznych 
Rodzicu przeczytaj dziecku zdanie z zaszyfrowanymi życzeniami i poproś aby powiedziało ,jak 
poprawnie brzmią te życzenia. 
 
Wesołych prezent świąt prezent  życzy prezent babcia. 
Dużo bombka prezentów bombka pod bombka choinką bombka życzy bombka ciocia. 
Szczęśliwego choinka Nowego choinka Roku choinka życzy choinka wujek. 

2. Poznajemy legendę o choince - wysłuchanie legendy na kanale You Tube 

Cel:  
Dziecko rozwija kompetencje językowe, wzbogaca wiedzę, poszerza słownictwo, 
poznaje zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe 

Link:   #legendaochoince #zwyczajeitradycjebożonarodzeniowe #wigilia 

Historia przemiany choinki w drzewko bożonarodzeniowe - legenda o choince 

 Porozmawiaj z dzieckiem na temat wysłuchanej legendy - wyjaśnij ,że legenda to opowieść ,w której 
są fakty  historyczne ale też sporo nierealnych, nieprawdziwych treści. 

Zachęć dziecko do ułożenia własnej choinki z klocków lub innych materiałów( pasków, wstążek, 
szalików itp.) 

3. Zabawa ruchowa ,,Jak pomogę rodzicom przygotować święta?" 

Cel:  
Dziecko rozwija ogólną sprawność ruchową, szybko reaguje na zmianę sygnału 
Rodzic klaszcze lub wystukuje rytm do marszu, biegu, podskoków. 
Poproś dziecko, aby  przy każdej zmianie rytmu naśladowało ruchem lub gestem prace domowe np: 
wałkowanie ciasta, zamiatanie, ubieranie choinki itp. 
 

PRACA ZDALNA 21.12.21r.  GRUPA III 

Rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność 
uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna. 

1. Utrwalamy wiersz Cz. Janczarskiego ,,Wokół choinki" 

Cel: 
Dziecko ćwiczy pamięć , rozwija słuch fonematyczny 

Rodzice przeczytajcie dziecku wiersz, następnie powtórzcie go  razem z dzieckiem głosem 
umiarkowanym, potem głosem przyciszonym. Poproście aby dziecko podzieliło słowa na 
głoski: łańcuch: ł-a-ń-c-u-ch, serce: s-e-r-c-e, 

https://www.youtube.com/hashtag/legendaochoince
https://www.youtube.com/hashtag/zwyczajeitradycjebo%C5%BConarodzeniowe
https://www.youtube.com/hashtag/wigilia


orzech: o-rz-e-ch, mróz: m-r-ó-z,  złota:  z-ł-o-t-a, wór: w-ó-r 

,,Wokół choineczki" Cz. Janczarski 

Kolorowe świeczki, 
Kolorowy łańcuch, 
Wokół choineczki 
Przedszkolacy tańczą. 
  
Serduszko z piernika, 
Pozłacany orzech. 
Ciepło jest w przedszkolu, 
chociaż mróz na dworze. 
  
Za oknami wieczór, 
Złota gwiazdka błyska. 
Bawi się w przedszkolu 
Dziś rodzinka bliska. 
  
Dziadzio siwobrody 
Wędruje po drodze. 
Niesie wszystkim dzieciom 
Podarunki w worze. 

2. Zabawa ruchowa ,,Fabryka prezentów" 

Cel: 
Dziecko rozwija sprawność fizyczną, koordynację ruchową 
Włącz dziecku dowolną muzykę, poproś aby poruszało się w rytmie muzyki. 
Na hasło wywołanej zabawki -dziecko naśladuje ruchem sposób jej poruszania się. 
Np. mówiąca lalka - dz. naśladuje mówiącą lalkę, rower- dz. naśladuje jadący rower, robot- dz. 
naśladuje robota, kotek- dz. naśladuje kotka. Po naśladowaniu zabawki, ponownie włączasz muzykę. 

3. Ćwiczenia grafomotoryczne- KP s. 32 

Cel: 
Dziecko rozwija sprawność manualną, ćwiczy motorykę małą, umiejętność poprawnego trzymania 
kredki 
Wydrukuj dziecku zadanie na karcie pracy, poproś aby rysowało obrazki po  śladzie( po kreskach). 
Zwróć dziecku uwagę ,aby rozpoczęło rysowanie od góry obrazka. 
 
Miłego dnia 
Pozdrawiają wychowawcy grupy 
 


