
Pomocnicy
mikołaja



Treści zaplanowane do realizacji w czwartek 3.12.2020 r.

Temat dnia: Pomocnicy Mikołaja

Cele ogólne:

• rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników 
porządkowych;  , 

• utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów,
• umuzykalnianie dzieci.

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. Utrwalenie 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....... 

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

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


To Mikołaj, to Mikołaj.... 

5. Rozmowa na temat instrukcji obsługi- Rodzic prowadzi rozmowę 
kierowaną: Co to jest instrukcja obsługi? Do czego służy instrukcja obsługi? 
Dlaczego przed skorzystaniem z dowolnego sprzętu powinniśmy przeczytać 
jego instrukcję? Czy mamy w naszym domu instrukcje obsługi sprzętów? 
Jakich? Czy znasz inne rodzaje instrukcji? Rodzic dąży do tego, by dziecko 
odpowiedziały , że czytanie instrukcji obsługi i prawidłowe korzystanie ze 
sprzętów to warunek naszego bezpieczeństwa. 

6. „Sylabowa droga do Świętego Mikołaja” – Rodzic układa ścieżkę z 
dywaników lub obręczy (ok. 20 elementów), na każdej części kładzie kartonik 
z jedną z sylab: ko, ka, ki, ma, mo, me, mi, my, ma, ta, to, te, ti, ty, dy, de, do, 
da. Sylaby mogą się powtarzać. Zadaniem dziecka  jest pokonać drogę do 
domu Świętego Mikołaja. Rodzic rzuca kostką. Kiedy dziecko odczyta sylabę, 
która leży na wskazanym przez kostkę polu – wymyśla sześć słów 
rozpoczynających się na tę sylabę. Jeśli dziecko ma trudność z podaniem tak 
wielu słów – Rodzic może zmienić zasady i wskazać mniej słów do 
wymyślenia. 

7. „Elf” – przestrzenna praca plastyczna z masy solnej. Rodzic układa z 
prawdziwych przedmiotów instrukcję wykonania małej porcji masy solnej. W 
tym celu układa na stoliku lub na podłodze 4 obręcze, w każdej z nich 
umieszcza przedmioty i kartonik z cyfrą: 1. Łyżka mąki, obok opakowanie 
mąki i podpis 6, 2. Łyżka soli obok opakowanie soli i podpis 6, 3. Łyżka wody 
i podpis 6, 4. Łyżka oleju i podpis 1. Obok instrukcji Rodzic gromadzi 
potrzebne naczynia: małą miseczkę, pojemnik do ugniatania masy, łyżkę oraz 
produkty – mąkę, sól i olej. Rodzic prosi, by dziecko na podstawie ułożonej 
instrukcji opowiedziało , co należy zrobić. Następnie dziecko przystępuje do 
pracy –  ugniata małą kulkę masy solnej i lepi z niej elfa. Elfa należy 
pozostawić do wyschnięcia np. na kaloryferze.



8. Karta pracy

9.

10.

11.



12.  Pokoloruj



13. Kącik grafomotoryczny- utrwalnie kształu poznanej litery.


