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Ścieżka edukacyjna Boże Narodzenie 
Adwent 
1. Roraty. 
2. św. Mikołaj 
  
„Nadchodzą 
Święta Bożego Narodzenia” 
Boże Narodzenie 
1. Tradycje świąteczne. 
2. Świąteczne pocztówki 
3. Boże Narodzenie 
4. Spotkanie przy wigilijnym stole. 

Nawyki Socjalizacja: Potrafię podziękować. 

Praca: Staram się nie narzekać podczas jedzenia. 

Autonomia:Po skorzystaniu z toalety spuszczam wodę, opuszczam klapę i myję 
ręce. 

Przysłowie tydzień I: ,,Jak Cię widzą, tak Cię malują" 
tydzień II: ,,Apetyt rośnie w miarę jedzenia" 

Bity obrazkowe sprzęty kuchenne 
herby miast 

Bity czytania Boże Narodzenie 
miasta Polski 

Bity matematyczne kropki (61-70) 
kropki (71-80) 

Psychomotoryka 1.Chodzenie po równoważni do przodu. 
2.Ruchy naprzemienne, podnoszenie kolan i uderzanie prawą ręką w lewe kolano i            
odwrotnie. 
3.Turlanie nawzajem do siebie piłki. 
4.Czołganie. 
5.Zabawy ruchowe. 

Edukacja polonistyczna 1.Kreślenie wzorów grafomotorycznych na tablicy.  
2.Utrwalenie poznanych samogłosek a, i ,e.  
3. Rymy  
4.Słuchanie opowiadań. 

Edukacja matematyczna 1. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości 
2.Utrwalenie poznanych cyfr 1,2,3. 
3. Liczenie od 1 do 10 na konkretach. 
4. Ćwiczenia w celu utrwalenia cyfry (pisanie cyfry paluszkiem po śladzie) 
5. Figura geometryczna – kwadrat. Klasyfikacja figur geometrycznych ze względu          
na kolor, kształt i wielkość. 
6. Orientacja przestrzenna, przewidywanie następstw. 
7. Rozpoznawanie kolorów - niebieski. 
8. Grupowanie elementów. 



Edukacja literacka Biblijna opowieść wigilijna. 
Opowiadania dla przedszkolaków. 

Zagadki 1. Dom ich to przytulny ul, żądłem mogą zadać ból. Paski żółto – czarne mają, nad 
kwiatkami wciąż latają (PSZCZOŁY) 
2. Białe, różowe kwiatuszki jej rwiecie, co z pomocą mamy zwykle z nich wijecie? 
Wianek na głowę, który zdobi włosy, wonią i kolorem wabi również osy 
(KONICZYNA) 
3. Zwykle w rudym jest kolorze, skraść z kurnika kurę może. A co ma puszyste, 
wiecie? Długi ogon słynny w świecie! (LIS) 
4.Pełznie powoli – tak przemierza drogi, poszedłby szybciej, gdyby miał nogi. 
Domek na plecach nosi niewielki – czasem się chowa do swej muszelki (ŚLIMAK) 
5. Czasem z wody się wynurza, jest zielona i nieduża. Wielki upał jej nie służy, woli 
kąpać się w kałuży (ŻABKA) 
6. Ma siodełko i dwa koła – każdy na nim jechać zdoła. Trzeba pedałować mocno, 
kierownicę trzymać prosto (ROWER) 
7. Wiosną do nas przylatuje z ciepłych krajów, gdzie zimuje. Nogi ma czerwone 
całe, duże skrzydła czarno – białe (BOCIAN) 
8. Smaki mają do wyboru i różnego są koloru. Jest rodzajów ich bez liku – zjesz je 
w gałkach, na patyku (LODY) 
9. Jest na czarno nakrapiana, w drobne kropki jest ubrana. Ile kropek ma na 
grzbiecie? Zwykle siedem ich znajdziecie! (BIEDRONKA) 
10. Skrzydła w różnych ma kolorach, różnych kształtach oraz wzorach. Kim był, nim 
się piękny stał? Gąsienicy postać miał (MOTYL) 
11. O tym drzewku wiele wam mówić nie będę. Pod jego gałązkami zaśpiewać 
kolędę (CHOINKA) 
12. Jaką porę roku mamy gdy za morzem są bociany  (ZIMA) 
13. Lepi się go, nie z gliny ani z plasteliny. Daje się mu miotłę w rękę żeby wyglądał 
pięknie (BAŁWAN) 
14. Co to za woda, twarda jak kamień. Można się na łyżwach ślizgać na niej (LÓD) 
15. Często nim bywają jeszcze mrozy trzaskające. Za to jest w calutkim roku, 
najkrótszym miesiącem (LUTY) 
16. Noworocznych wiele życzeń niesie dzieciom mroźny…(STYCZEŃ) 
17. Wędruje tędy i owędy, roznosi życzenia i kolędy, o choinkach dla dzieci 
pamięta, o prezentach i głodnych zwierzętach (GRUDZIEŃ) 
18. Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij kto to taki, ja wiem lecz nie 
powiem! (BAŁWAN) 
19. Latem było tu boisko, a gdy zimą mróz ścisnął wylano wodę czystą, to już jest 
… (LODOWISKO) 
20. Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek (KULIG) 

Zadania logopedyczne 1. Naśladowanie śmiechu różnych ludzi: 
- mężczyzna- głośne „hohohoho” 
- kobieta- o średnim natężeniu „hahahaha” 
- staruszka- cichutko  „hehehehe” 
- dziewczynki- piskliwy „hihihihi” 
- chłopcy- hałaśliwy „hahahaha” 
2. Unoszenie języka do dziąseł za górnymi zębami przy szeroko otwartej buzi 



– „język na baczność” 
3. Prawidłowe zamykanie zębów: zęby górne w 1/3 przykrywają zęby dolne; 
4. Zabawa z płomieniem świecy – lekkie dmuchanie, by płomień „tańczył”, lecz nie             
zgasł 
5. Powolne i długie wydmuchiwanie powietrza przez usta, np. balonik – nabieramy 
powietrza w policzki i powoli je wypuszczamy. 
6. „Całuski” - przesyłanie całusków. 

Wierszyk logopedyczny To jest bardzo ważna sprawa: 
Gryźć, by język w górę skakał, 
W ustach kręcił się, rozpierał 
Tak, to dobra jest maniera. 
Kiedy już wyćwiczysz wargi, 
Nie usłyszysz żadnej skargi, 
Wytrenujesz jezyk w buzi, 
Zrozumieją nawet duzi, 
Co powiedzieć chcesz, wiesz? 

Audycja muzyczna Fryderyk Chopin – Polonez A- dur Wojskowy  
Maurice Ravel- Jeux d'eau 

Wiersze Obowiązki - Agata Dziechciarczyk 
 
Obowiązki! -O nich mowa 
Od myślenia boli głowa 
Lecz cóż bez nich warte życie? 
Chwilę tak… – będziesz w zachwycie! 
 
Ale potem nuda, pustka 
Bo pracować chce nam główka 
Ciągle myśli, co tu robić 
No, więc, po co sobie szkodzić. 
 

Piosenki "Skrzypi wóz" 
 
Skrzypi wóz, wielki mróz 
wielki mróz na ziemi. 2x 
Trzej królowie jadą  
złoto, mirrę kładą. 
Hej, kolęda, kolęda. 2x 
 
A komu takiemu 
Dzieciątku małemu. 2x 
Cóż to za Dzieciątko, 
musi być paniątko. 
Hej, kolęda, kolęda. 2x 
 
Pójdę ja do Niego 
poproszę od Niego. 2x 
,,Daj nam Boże Dziecię  
pokój na tym świecie'' 
Hej, kolęda, kolęda. 



 
" A Mikołaj pędzi" 
 
1. Już na płatakch śniegu przyfrunęły święta, 
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko o prezentach, 
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami, 
Święty Mikołaju bądź już wreszcie tutaj z nami. 
 
Ref. A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna. 
od domu do domu, ciężką prace ma, 
Jego piękną brodę, pokrył srebrny lód, 
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. 
 

Motoryka mała 1.Wyklejanie. 
2.Lepienie z plasteliny. 
3.Nawlekanie koralików na sznurek. 
4.Wydzieranie. 
5. Przygotowanie ozdób świątecznych. 
6.Wycinanie nożyczkami. 
7. Przenoszenie przedmiotów łyżkami, szczypcami. 

Modlitwa Rano: 
Myśli, słowa i zabawy moje, 
poświęcam na chwałę Twoją. 

Przed posiłkiem: 
Boże, dzięki Ci składamy 
za to, co spożywać mamy. 

Po posiłku: 
Dziękujemy Ci Jezusku, 
Za to co mamy w brzuszku. 
 
Na zakończenie: 
Mój ukochany Boże,  
wiem że ty wszystko możesz,  
z serca proszę Cię całego, 
miej w opiece mnie małego. 

Święty  Św. Kinga 

 

 
 


