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Treści zaplanowane do realizacji we wtorek 1.12.2020 r.

Temat dnia: Gdzie mieszka Mikołaj?

Cele ogólne:

• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na 
kartce papieru , 

• odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca 
zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie 
określonych symboli. 

1. Poranne zabawy ruchowe 
https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI

2. Powitanka
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- mycie zębów i rąk

4. Słuchanie piosenki pt. "To Mikołaj, to Mikołaj Święty" 
https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo

1. Kto zagląda w okno? Kto latarką świeci? 
Kto patrzy przez szybkę, szuka grzecznych dzieci?

To Mikołaj, to Mikołaj, to Mikołaj Święty, 
to Mikołaj, to Mikołaj niesie nam prezenty. 

2. Kto swymi saniami aż z bieguna leci? 
Kto puka do domów, szuka grzecznych dzieci? 
To Mikołaj, to Mikołaj...... 

3. Kto tu do nas jedzie w zimowej zamieci? 
Rozgląda się w koło, szuka grzecznych dzieci? 
To Mikołaj, to Mikołaj....... 

https://www.youtube.com/watch?v=466oxBC2ETI
https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo
https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo


4. Kto wyciąga prezent pierwszy, drugi, trzeci, 
kładzie pod choinkę tam gdzie grzeczne dzieci. 

To Mikołaj, to Mikołaj.... 

5. „Gdzie mieszka Święty Mikołaj?” – Rodzic rozpoczyna rozmowę z 
dzieckiem od zebrania skojarzeń i informacji na temat miejsca zamieszkania 
Świętego Mikołaja. Rodzic: Jak myślisz, gdzie, według legendy, znajduje się 
dom Świętego Mikołaja? Czy jest on w miejscu, gdzie jest zimno, czy bardzo 
ciepło? Dlaczego? Czy wiesz, w jakim kraju znajduje się dom Świętego 
Mikołaja? Kto z nim mieszka? Rodzic tak kieruje rozmową, by w pewnym 
momencie dziecko starało się zlokalizować miejsce zamieszkania Świętego 
Mikołaja na mapie Europy. Rodzic wprowadza pojęcia: Laponia, koło 
podbiegunowe, Finlandia, noc polarna. (Potrzebna mapa Europy).

6. „Dzwonek św. Mikołaja” – zabawa słuchowa, określanie kierunkow: przede 
mną, za mną, z przodu, z boku, z tyłu. Dzieci siedzą z zasłoniętymi oczami. 
Rodzic dzwoni dzwoneczkiem w dowolnym miejscu, zadaniem dziecka 
siedzącego w środku jestodgadnięcie, gdzie znajduje się dzwoneczek – słowne 
opisanie kierunku. 

7. „Kraina Świętego Mikołaja” – wydzieranka. Potrzebne będą: 
czarna lub granatowa kartka formatu A4, biały papieru z bloku, klej. 
Zadaniem dziecka jest stworzyć obraz pt. „Laponia”, pokazujący krainę, w 

której mieszka Święty Mikołaj. Dziecko wydziera  skrawki papieru palcami i nakleja 
na kartkę, bez wcześniejszego rysowania kształtów. 

8. Utrwalenie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=544uvoKQiMo

9. "Domek Mikołaja"- propozycja pracy plastyczno-technicznej- wykonanie 
domków z orzechów włoskich i kartonika. Potrzebny będzie również klej na 
ciepło, biała farbka lub korektor w płynie i czarny marker. Wykonane domki 
można wykorzystać jako ozdoby na Waszą choinkę:)



10. Kolorowanka



11. Rozwiąż sudoku





12. Utrwalenie kształtu poznanych cyfr.


