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Ścieżka 

edukacyjna 

„W oczekiwaniu na Zbawiciela…”/ „Nadchodzą Święta…” 
Święta Bożego Narodzenia 
1.Tradycje świąteczne. 
2.Świąteczna pocztówka. 
3.Boże Narodzenie. 
4.Orszak Trzech Króli 
 
Rozpoczynamy przygotowania do Jasełek 

Nawyki 
Socjalizacja: Pamiętam o swoim zadaniu i dyżurze. 
Praca: Starannie wykonuje karty pracy i prace plastyczne. 
Autonomia: Uważam, by nie chlapać wodą w łazience. 

Święty św. Jadwiga 

Bity obrazkowe instrumenty strunowe 
papieże 

Bity czytania polscy medaliści zimowych igrzysk olimpijskich 
państwa Europy 

Bity 
matematyczne 

Odejmowanie z 4 
Dodawanie z 4 

Psychomotoryka 

1.Ruchy naprzemienne, marsz z podnoszeniem kolan i uderzaniem prawą 
ręką w lewe kolano i odwrotnie. 
2.Chodzenie po ławeczce przodem.  
3.Ćwiczenia z elementami rzutu, rzut do celu. 
4.Ćwiczenia z elementami skoku i podskoku.  
5.Turlanie nawzajem do siebie piłki. 
6.Przewrót w przód. 

Mała motoryka 

1.Kreślenie po śladzie, kredkami, mazakami. 
2.Wyklejanie różnymi materiałami; wydzieranie. 
3.Przygotowanie ozdób świątecznych. 
4.Ćwiczenia relaksacyjne. 
5.Origami płaskie 

Edukacja 
polonistyczna 

Przygotowanie do nauki pisania. 
1. Wypełnianie obrazków konturowych. 
2. Kreślenie wzorów po śladzie.  
3.Grafomotoryka. 
Przygotowanie do nauki czytania. 
1.Powtórzenie  paradygmatów z głoską F i W. Łączenie sylab. Tworzenie 
szeregów i sekwencji. 
2. Globalne rozpoznawanie i czytanie wyrazów.  
3.Wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie i liczenie sylab.  
4.Układanie wyrazów z wyciętych sylab. 
5.Wymyślanie wyrazów rozpoczynających się na daną sylabę, na daną 
literę.  



Edukacja 
matematyczna 

1.Ćwiczenia percepcji wzrokowej i logicznego myślenia. 
2.Rytm i rytmiczna organizacja czasu. 
3.Układanie obrazków według wzorów. 
4.Znaki +,-,= 
5. Wyznaczanie wyników dodawania na konkretach w zakresie 10. 
6.Przeliczanie w zakresie do 15. 
7.Uczymy się mierzenia długości za pomocą różnych metod. 
Porównywanie długości. Podstawowe jednostki pomiarowe. 
8.Mierzenie i porównywanie długości. Eksperymenty i zagadki – co jest 
dłuższe? 

Edukacja literacka Jezus Malusieńki – Opowieść o Bożym Narodzeniu 
Fragmenty Pisma Świętego (Biblia dla dzieci) 

Przysłowia 
„Jak cię widzą, tak cię piszą” 
„Apetyt rośnie w miarę jedzenia” 

Audycja 
muzyczna 

Jan Sebastian Bach – Partita for solo Flute 
Das Butterbrot- Mozart 

Wiersze 

Halina Golczowa – Chleb Miłości 

A gdy zabłyśnie gwiazda 
W błękitnej dalekości. 
Będziemy z sobą dzielić 
Opłatek – chleb Miłości. 
 
A łamiąc okruch biały, 
Wśród nocy świętej ciszy, 
Niechaj się serca nasze 
Jak dzwony rozkołyszą. 
 
Oto już cud się spełnia, 
Już biją w niebo dzwony. 
O witajże nam, Jezu, 
W Betlejem narodzony.  

Piosenki 

Mała Armia Jezusa – Tuż tuż 

Tuż, tuż, tuż, tuż, 
Jezus jest tuż, tuż 

Muszę się nawrócić, 
Więcej się nie smucić. 
Pogodzić się z kolegą, 
uśmiechnąć się do niego. 

Odrzucę co nieświęte, 
serce swe napełnię. 
Na nowo się otworzę, 
Miejsce Bogu zrobię. 



Gore Gwiazda Jezusowi 

Gore Gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. 
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku. 
 
Hejże ino dyna, dyna. 
Narodził się się Bóg dziecina 
W Betlejem, w Betlejem. 

 
Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie 
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie. 
 

Zagadki 

1. Miś co zjada i wciąż żuje, coś tak bardzo mu smakuje, to soczyste, 
oczywiście, z drzewa są zielone liście (MIŚ KOALA) 
2. Z wielką gracją i zapałem, ćwiczą zawodniczki małe, niczym z gumy 
ciało mają, przy muzyce się ruszają (GIMNASTYCZKA) 
3. Mają owoce skryte w skorupie, kto ich spróbuje? Kto ją rozłupie? Ruda 
wiewiórka chętnie je zjada, zawsze przed zimą zapas ich składa 
(ORZECHY) 
4. Głowę, grzbiet i oba boki, grzeje wełna grube loki, co z niej można sobie 
zrobić? Sweter i w nim zimą chodzić (OWCA) 
5. Możesz sobie je zachować, albo komuś podarować, rzecz to może być 
niewielka, jak znad morza muszelka (PAMIĄTKA) 
6. Zwinna, ma dwa uszka małe i futerko rude całe, co ją zdobi, ktoś zapyta, 
to puszysty ogon kita! (WIEWIÓRKA) 
7. W kącie stoi ustrojona, jak dama na bal, a my wiemy, że po świętach 
rozebrać ją żal (CHOINKA) 
8. Kto czerwony worek dźwiga i na saniach w nocy śmiga?Co to jest za 
dziwny święty, co rozdaje nam prezenty? (MIKOŁAJ) 
9. Od Mikołaja je dostajemy i pod choinką odnajdujemy, gdy tylko skończy 
się wieczerza, każdy z radością po nie zmierza (PREZENTY) 
10. Choć ma liczne uszka, to jest jak pień głuchy, napełniają nim w święta 
wszyscy swoje brzuchy (BARSZCZ CZERWONY) 
11. Długi i wiotki, lecz to nie szal i nie nadaje się on na bal. Przystroić może 
- ale choinkę, a nie chłopczyka albo dziewczynkę. Owiniesz nim pięknie 
choinkę całą Robiąc z niej damę iście wspaniałą! (ŁAŃCUCH) 
12. Słodkowodna to ryba, z łuską wielką na grzbiecie, w galarecie lub po 
grecy w dzień Wigilii ją znajdziecie (KARP) 
13. Mogą być suszone lub marynowane, w Boże Narodzenie do potraw 
dodawane. Znajdziesz je w kapuście i w uszkach do barszczyku.Czy wiesz 
już, o czym mowa, dziewczynko i chłopczyku? (GRZYBY) 
14. Słowa i słóweczka z uśmiechem powiedziane, szczere, wzruszające, 
do bliskich skierowane. Wypowiadasz je z sercem, gdy dzielisz się 
opłatkiem, wzruszenia łzę czasem wycierając ukradkiem (ŻYCZENIA) 



 

15. Niepozorna rybka w oleju lub śmietanie. Również w dzień Wigilii 
stanowi pyszne danie (ŚLEDŹ) 
16. W gospodarstwie na wsi domkiem jest dla koni,lecz kiedyś, w noc 
cudowną,Jezusika schronił (STAJENKA) 
17. Leci z nieba biały puszek kiedy zima już nastanie. Że to gwiazdki są - 
zobaczysz,gdy przez lupę spojrzysz na nie (ŚNIEG) 
18. Elegancki, śnieżny pan miotłę w ręku trzyma,ale zniknie nam z 
ogródka,gdy odejdzie zima (BAŁWAN) 
19. Kiedy ziemię już zakryje biały puch głęboki,będzie można robić na nim i 
orły, i skoki. W czym to dzieci zawsze mogą turlać się do woli?Oczywiście, 
jeśli tylko mama im pozwoli (ŚNIEG) 
20. Aby zjeżdżać z górki wśród śmiechów i wrzawy, wyciągnij je z piwnicy i 
ruszaj do zabawy! (SANKI) 

Zadania 
logopedyczne 

- Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem tak, jakby był windą - raz 
do góry, raz do dołu. 
 - Chomik - wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć 
policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony.  
- Malarz - maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje 
podniebienie, zaczynając od zębów w stronę gardła.  
- Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i 
uderzaj o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa.  
- Żyrafa - ma długą szyję, wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko 
usta i spróbuj wyciągnąć język do góry, najdalej jak potrafisz.  
- Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy 
potrafisz dosięgnąć językiem do ostatniego zęba na górze i na dole, z 
prawej i lewej strony. 

Wiersz 
logopedyczny 

Iga pilnie szuka igły, 
ale igły z kuchni znikły!  
Jest tu pikling i są bitki. 
Nitki i papieru zwitki. 
Kiwi, figi, indyk wielki,  
kiść winogron i precelki. 
A na ścianie kilim wisi i jeż z igieł, 
jeż Monisi! 
 

Zabawy w kole 
Co zniknęło? 

Modlitwy 

Modlitwa poranna: 
W każdą noc i dzień- 
Cicho tak jak cień- 
Idziesz przy mnie tuż ,tuż  
Mój Przyjaciel i Stróż- 
Modlitwa przed posiłkiem: 
Drogi Panie Jezu, 
siądź przy stole z nami, 
jak kiedyś siadałeś 



ze swymi uczniami. 
Modlitwa po posiłku: 
Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki.  
Modlitwa na zakończenie dnia: 
Do Ciebie, Boże, 
rączki podnoszę, 
o zdrowie mamy 
i taty proszę 

Język angielski 
Moje zabawki 
Pogoda 
Boże Narodzenie 

 
 


