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grudzień  

TYDZIEŃ 3.: nIEch każDY ZapamIęTa wYjąTkowE śwIęTa 
 

projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr agnieszka ciszewicz, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: wYprawa po choInkę

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Wysłuchanie ilustrowanego opowiadania F. Kobryńczuka pt. „Wyprawa po choinkę”.

Wybrał się kiedyś dziadek po choinkę dla wnucząt. Mozolna to była podróż. W grudniu dzień 
jest krótki, a droga do lasu zaśnieżona i długa. Ruszył więc z przypiętą siekierką wczesnym ran-
kiem i gdy doszedł do swojego lasu, było południe.
– Nie będę za daleko wchodził – zetnę pierwszy napotkany świerczek. Oto pierwsze drzewko! 
Świerczek krzywy i mały. Nie szkodzi!
Już dziadek miał przyłożyć do niego siekierę, gdy nagle usłyszał głos zajączka:
– Zostaw, człowieku, ten świerczek. W głębi lasu jest mnóstwo choinek, a tu, na skraju to jedno 
drzewko, pod którym mam mieszkanie.
– Jest już późno, boję się iść daleko! – odpowiedział dziadek.
– Nie bój się! W tę świętą porę nie ma tu zbójów ani złych zwierząt, coby na Ciebie czyhali. Idź! 
Gdy spotkasz trzy jodły rosnące obok siebie, to jedną, stojącą pośrodku zetnij! Będzie miała na 
sobie srebrne sopelki, które, gdy święta miną, zbierzesz do woreczka i schowasz przy skrzyni 
na biedne czasy.
Posłuchał dziadek zająca i poszedł w głąb lasu. Mijał po drodze bajeczne postacie, które po-
czynił śnieg wiszący na gałęziach drzew. Co raz łamała się jakaś gałąź i śnieg sypał się w dół 
na głowę i za kołnierz. Nabrał dziadek otuchy i szedł, jak wskazał mu zając. Wreszcie ujrzał 
migocące srebrem gałązki jodły.
– Nie ścinaj mnie, człowieku! – prosiła jodełka. – Zobacz, jestem ozdobą lasu!
W prośbie drzewka była jakaś piękna, jak kolęda melodia, której dziadek, stojąc obok, słuchał-
by i słuchał. Dziadek rozejrzał się wokoło.
– Kto do mnie mówi? – spytał.
– Ja, stara jodła. Posłuchaj. Zaraz pod ciężarem śniegu ułamie się jedna z moich gałęzi. Weź ją, 
a idąc do domu, zanurz w przeręblu w pobliskiej sadzawce!
Nie skończyła mówić, gdy rzeczywiście z trzaskiem opadła ośnieżona gałąź.
Dziadek zrobił tak, jak kazała mu matka-jodła. Wziął gałąź na plecy i poszedł.
Siekierą wyrąbał kwadratowe okienko w lodzie. Wszystkie gwiazdy zbiegły się, aby się przej-
rzeć. Wszystkie też karaski zgromadziły się w przeręblu, by nabrać w skrzela wody ze świeżym 
powietrzem. Srebrne gwiazdki i złote karaski! Wszystko się pomieszało! I jeszcze coś! Co to? To 
twarz dziadka odbita w wodzie, bez zmarszczek i wąsów, taka, jaką ongiś miał, gdy był chłop-
cem.
– Szkoda mącić tego lustra! – pomyślał. – Ale też trzeba być posłusznym starej jodle.
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Zanurzył więc dziadek gałąź w sadzawce pełnej karasek i srebrzystych gwiazd, a następnie 
próbował ją wyciągnąć. O, nie tak łatwo! Dziadek miał jeszcze siłę w sobie, więc ciągnął dalej.
Zrobiło się nagle jasno wokół sadzawki. To gałąź płonęła złotem tak, jak obiecała mu jodła. 
Założył tę gałąź na plecy oblepioną mnóstwem złotych frędzelków, wisiorków i gwiazdek.
Noc już dawno lizała szyby chaty. Na kominie dopalała się ostatnia smolna drzazga. Słychać 
było melodyjne dźwięczenie ni to dzwoneczków, ni to strun. To dziadek wracał z błyszczącą, 
złotą choinką.
Zajaśniało w chacie od tych cudowności. Bieda wyzierająca z kątów nagle gdzieś przepadła jak 
straszydło. Wszystko stało się bogate, wielkie, szumiące, radosne i tańczące. Tylko Marysia, 
najmłodsza wnuczka, nie doczekawszy się dziadka, spała już, podczas gdy inne dzieci tańczyły 
z radości. 

2. Wypowiadanie się całym zdaniem na temat wysłuchanego opowiadania. 

3. Omówienie cech drzew iglastych na przykładzie drzew ułożonych z darów.

4. Wytłumaczenie, co oznacza zwyczaj strojenia choinki.

Ubieranie choinki przyjęło się w domach katolickich, jednak nie od razu zostało zaaprobowane 
przez Kościół. Tradycja ta istniała już u pogan i miała charakter magicznego rytuału mającego za-
pewnić ludziom bezpieczeństwo, dostatek, zdrowie i szczęście. Dekoracje na choinkę były swego 
rodzaju talizmanem dla domu i chroniły go przed złymi duchami.
Tradycyjnie ubiera się sosnę lub jodłę. Według ludowych wierzeń drzewo, zwłaszcza iglaste, jest 
uważane za symbol życia, odradzania się, trwania i płodności. Według wierzeń kościelnych zieleń 
choinki symbolizuje nadzieję.
W drzewku bożonarodzeniowym kryje się zarówno świecka, jak i kościelna symbolika. Jego zielo-
ny kolor oznacza witalność i narodziny życia.
Choinkowe dekoracje nigdy nie były przypadkowe. Dawniej na drzewku wieszano ciastka, orze-
chy, jabłka, kawałki opłatka, także ozdoby z papieru czy słomy. Zawsze na gałązkach umieszczano 
zapalone świeczki i zimne ognie.
Niektóre z tych dekoracji są wieszane na drzewkach do dnia dzisiejszego. Każdy element ma swo-
ją własną symbolikę:

–   jabłka – mają zapewnić zdrowie i urodę, według wierzeń kościelnych symbolizują rajską 
jabłoń;

–   orzechy – zawijane w sreberka przynoszą dobrobyt i siłę;
–   łańcuchy – wzmacniają rodzinne więzi;
–   światełka – to światło broniące przed ciemnościami i złem;
–   gwiazda betlejemska – ma pomagać w powrotach do domu;
–   dzwoneczki – oznaczają dobrą nowinę i radość.

5. Dokonanie syntezy i analizy sylabowej wyrazów związanych ze świętami. 

6. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

7. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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WTOREK: kłopoTY choInkI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Wysłuchanie treści opowiadania pt. „Kłopoty choinki”, wspartego ilustracjami. 

Pewnego razu pewna rodzina tuż przed świętami wybrała się na targ po choinkę. Stwierdzili, że 
w tym roku będą mieli prawdziwe drzewko. Agatka i jej brat Maciek długo wybierali drzewko, 
aż udało się znaleźć piękny świerk. 
Tata przyniósł go do domu i ustawił w największym pokoju. Ale drzewko było jakieś dziwne 
smutne… gałęzie wisiały ku podłodze. 
Agatka wymyśliła, aby je podlać. Trochę to pomogło, ale smutek ogarnął wszystkich. Pomyśleli, 
że może uda się rozweselić drzewko, śpiewając piosenkę. I dopiero, jak zaśpiewali piosenkę, 
wiedzieli, dlaczego drzewko jest smutne…

2. Rozmowa na temat samodzielnej wycinki drzew w lesie: Czy wolno samemu ścinać drzewa? 
Co by się stało, gdyby można było wycinać drzewa? Dlaczego ważne jest, aby rosło dużo drzew?

3. Zabawa „Co się zmieniło?”.
Nauczyciel układa w rzędzie 4 przedmioty tematycznie związane z Bożym Narodzeniem  
(np. kartka pocztowa, bombka, gałązka, prezent), wspólnie z dziećmi nazywa każdy przedmiot, 
dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów. Dzieci ustalają ilość sylab w wyrazie. Następnie 
nauczyciel prosi dzieci, aby się odwróciły, w tym czasie zmienia kolejność ustawienia przedmio-
tów. Zadaniem dzieci jest przywrócić prawidłowy szereg. Gdy dzieci dobrze sobie radzą z sze-
regiem 4 przedmiotów, można dokładać kolejne lub zmieniać szeregi na inne, z większą ilością 
elementów.

4. Zabawa ruchowa do piosenki pt. „Choineczki”.

My jesteśmy choineczki, 1, 2, 3,
mamy na głowach dzwoneczki, 1, 2, 3.
Wyrosłyśmy w gęstym lesie, 1, 2, 3,
w którym echo głośno niesie, 1, 2, 3.

Teraz w rączki zaklaszczemy, 1, 2, 3,
i nóżkami potupiemy, 1, 2, 3.
Wkoło się poobracamy, 1, 2, 3,
i rączkami pomachamy, 1, 2, 3.

Śnieżek pada, słonko świeci, 1, 2, 3,
podskakują w górę dzieci, 1, 2, 3.
Już niedługo będą święta, 1, 2, 3,
buzie mamy uśmiechnięte, 1, 2, 3.

5. Wspólne układanie ozdobnej choinki z darów poprzez dokładanie po jednym elemencie przez 
każde dziecko. 

6. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

7. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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ŚRODA: oZDobY na choInkę

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Oglądanie różnego rodzaju bombek i ozdób choinkowych, które najpierw zostały ukryte  
w koszu i wniesione do sali jako zagadka sensoryczna.

2. Zabawy matematyczne „Ozdoby na choinkę” z wykorzystaniem darów jako liczmanów:
–   podział na zbiory według jednej lub dwóch cech (w zależności od poziomu umiejętności 

dzieci),
–   przeliczanie elementów zbiorów w zakresie znanym dzieciom,
–   łączenie elementów w pary,
–   ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach.

3. „Fabryka bombek choinkowych” – umowne znalezienie i oznaczenie w sali miejsca, w którym 
znajduje się fabryka bombek choinkowych. Mierzenie odległości z fabryki do choinki metodą 
„stopa za stopą”, sznurkiem, miarką. 

4. Zabawa ruchowa „Ozdoby na choince”.
Każde dziecko otrzymuje jedną ozdobę choinkową lub jej emblemat. Podczas trwania muzyki, 
dzieci poruszają się w jej rytm. Gdy muzyka przestaje grać, dzieci dobierają się w zespoły w zależ-
ności od polecenia, np. w pary takich samych ozdób, w pary ozdób małej i dużej, w pary ozdób  
o takim samym kolorze itp.

5. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach. 
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CZWARTEK: w kraInIE bombEk choInkowYch

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Wystukiwanie rytmów na patyczkach, pierścieniach czy bryłach z darów.

2. Poznanie procesu powstawania bombek choinkowych oraz właściwości szkła podczas ogląda-
nia filmu agencji filmów edukacyjnych Vivere pt. „W zaczarowanej krainie bombek choinkowych”. 
Alternatywy:

–   wycieczka do fabryki bombek choinkowych,
–   wycieczka do sklepu z bombkami choinkowymi.

3. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem przyborów:
–   ćwiczenia wyprostne – przyjmowanie prawidłowej postawy ciała na sygnał dźwiękowy, 

marsz z płatkiem śniegu na głowie (kartka papieru),
–   ćwiczenia elongacyjne – marsz z uniesionymi ramionami – łapanie śnieżynek,
–   ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na płatki śniegu.

4. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

5. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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PIĄTEK: choInka w nasZj salI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zaproszenie dzieci do Porannego koła. Tworzenie łańcucha choinkowego podczas zabawy  
w niedokończone zdanie – Najbardziej lubię, gdy podczas świąt… Dziecko, które dokończy zda-
nie, nawleka na sznurek koral z daru 1.1.

2. Zabawy z językiem angielskim wprowadzające słownictwo związane z tematyką świąteczną: 
–    zabawa orientacyjno-porządkowa – podczas której dziecko na przerwę w muzyce musi od-

naleźć przedmiot, którego nazwę (wspartą ilustracją) usłyszy od nauczyciela;
–    zabawa „Prawda czy fałsz?” – nauczyciel pokazuje ilustracje kojarzące się z Bożym Naro-

dzeniem i podaje dzieciom ich nazwy. Zadaniem dzieci jest zareagowanie, czy nauczyciel 
dobrze nazywa przedmioty na ilustracji, np. pokazując choinkę, mówi: Santa Claus itp.

3. Poznanie piosenki świątecznej w języku angielskim pt. „Let it snow”.

Oh, the weather outside is frightful, 
But the fire is so delightful; 
And since we′ve no place to go, 
Let it snow, let it snow, let it snow. 

It doesn′t show signs of stopping, 
And I brought some corn for popping; 
The lights are turned way down low, 
Let it snow, let it snow, let it snow. 

When we finally say good night, 
How I′ll hate going out in the storm; 
But if you really hold me tight, 
All the way home I′ll be warm. 

The fire is slowly dying, 
And, my dear, we′re still good-bye-ing, 
But as long as you love me so.

4. Zajęcia gimnastyczne kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała dziecka:
–    ćwiczenia równoważne – przejście po wąskiej ścieżce,
–    ćwiczenia wyprostne – zrywanie jemioły,
–    ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów – zanoszenie gałązek jemioły (umownie woreczki) 

na głowie w wyznaczone miejsce.

5. Wspólne strojenie choinki bombkami wykonanymi z darów. 


