
 

  
 

 
 

 

 

W tematach kompleksowych: 

1. Tydzień dzieci miał siedmioro 

2. Świąteczne porządki 

3. Hej kolęda, kolęda… 

 

 
 Czy śnieg jest czysty w eksperymencie, pozwalającym 

dziecku na bezpośrednie doświadczanie rzeczywistości; 

 Jak rozwijać wyobraźnię twórczą i jak dbać o estetykę 

wykonywanej pracy; 

 Jak aktywnie słuchać utworów literackich  

  i odkrywać ich charakter (żartobliwy, 

   podniosły, poważny); 

 Jak aktywizować naturalne zdolności werbalne i 

rozwijać myślenie skojarzeniowe; 

 Czy można stworzyć dobrą atmosferę, łącząc muzykę i 

ruch; 

 Jak przełamać onieśmielenie przed publicznym 

występem; 

 Dlaczego choinka jest taka ważna i co to znaczy „Boże 

narodzenie”; 

 kiedy przyjdzie Nowy Rok 

 



 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna bez tajemnic: 

 określimy położenie przedmiotów w przestrzeni 

względem siebie (nad, pod, obok, wysoki, nisko); 

 połączymy czynności i ich skutki- będziemy 

obserwować ich odwracalność, bądź nieodwracalność; 

 poćwiczymy rytmiczne układy przy pomocy samodzielnie 

wykonanych instrumentów; 

 sklasyfikujemy różne przedmioty ze względu na jedną 

cechę. 
 

  
„Choinka” 

1. Stała pod śniegiem panna zielona 

nikt prócz zająca nie kochał jej 

nadeszły święta i przyszła do nas 

pachnący gościu: prosimy, wejdź. 

 

REF. Choinko, piękna jak las 

Choinko, zostań wśród nas.    }bis 

 

2. Jak długo zechcesz, z nami pozostań 

Niech tobą pachnie domowy kąt 

Wieszając jabłka na twych gałązkach 

Życzymy wszystkim wesołych świąt. 

 
„Z wysokiego...” 

 

1. Z wysokiego nieba, wielkimi saniami 

Przyjedzie Mikołaj do nas z prezentami 

 

REF. Święty Mikołaj, Mikołaj Święty 

W grudniu przyjeżdża, daje prezenty. 



 

2. Przywiózł wielki worek prezentów wspaniałych 

Żeby wszystkie dzieci się dziś uśmiechały. 
 

 

„Pada śnieg” 

 

Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sanek 

Zatrzymały się przed domem; ktoś wchodzi na ganek. 

Słychać już tupot nóg, drzwi się otworzyły 

A w nich stanął z wielkim worem dziadek bardzo miły. 

 

To Święty Mikołaj dziś odwiedził nas 

Przywiózł nam prezenty w ten zimowy czas.   }bis 
 

 

 
 

Kolorowy śnieg 

 

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy, 

że śnieg powinien być kolorowy? 

Albo zielony, albo czerwony, 

liliowy albo beż. 

Śnieg ten lepiłoby się wspaniale, 

a bałwan biały nie byłby, ale 

albo zielony, albo czerwony, 

liliowy albo beż. 

Bardzo kolory by się przydały, 

a tu tymczasem wciąż pada biały, 

biały bielutki, miękki mięciutki, 

świeży, świeżutki śnieg. 

 
 



 
 

Ciepłych i radosnych przeżyć świątecznych 
życzą Motylkom i Ich Rodzinom 

Motylkowe Panie  


