
Wtorek 

1.Słuchanie opowiadania ,,Choinka” 

Co tu tak pięknie pachnie? – zapytała Zuzia w przedpokoju, kiedy wracała pewnego 
grudniowego 
dnia z przedszkola razem ze swoim młodszym braciszkiem Wiktorkiem. 
– A to jest niespodzianka! – powiedziała mamusia, wychylając głowę z kuchni. 
– Jaka niespodzianka? – dopytywał Wiktorek. 
– Powiedz nam, mamusiu! Prosimy! – zawołała Zuzia. 
– No dobrze – zgodziła się mama. – Jeżeli zmieniliście buty, to możecie zobaczyć tę 
niespodziankę 
w swoim pokoju – dodała. 
– To choinka! Prawdziwa choinka! – gorączkowała się Zuzia. 
– Tatusiu, chodź zobaczyć! Mamy w pokoju żywą choinkę w doniczce! – wołał Wiktorek, 
ciągnąc 
tatę za rękaw. 
– To wujek Tadeusz kupił dla was jodłę – powiedziała mamusia, wchodząc do pokoju. – 
Myślę, że 
trzeba zadzwonić i mu podziękować – dodała. 
– Ja zadzwonię – zadeklarował się Wiktorek. – Czy mogę, mamusiu? 
– Oczywiście, synku. 
– Tatusiu! Popatrz, jaka ona jest piękna i jak wspaniale pachnie! – zachwycała się Zuzia. – 
Tak tu 
pachnie, jakbyśmy byli w lesie. Będziemy hodować jodłę w tej doniczce aż do wiosny? – 
zapytała. 
– Nie. Będzie w pokoju tylko przez okres Bożego Narodzenia i to z dala od kaloryfera, a 
później 
przeniosę ją do piwnicy i tam będzie czekała aż do wiosny – oznajmił tatuś. – A na wiosnę 
wysadzę 
ją do naszego ogrodu – kontynuował. 
– Dobrze, że ona jest w doniczce i że będziesz mógł ją wysadzić, bo pani w przedszkolu 
mówiła 
nam, że niektórzy ludzie wycinają te piękne drzewka w lesie, a one przecież szybko usychają 
i później 
nadają się już tylko do spalenia lub wyrzucenia – powiedziała Zuzia. 
– To bardzo źle, że ludzie tak robią, bo po pierwsze drzewo musi rosnąć wiele, wiele lat, a po 
drugie 
jodła w tym okresie jest pod czasową ochroną i w ogóle nie powinno się jej wycinać – dodał 
tatuś. 
– No właśnie. Dobrze, że jest objęta ochroną, bo przecież na Święta wiele ludzi wycinałoby te 
drzewa 
z lasu – stwierdziła Zuzia. – Pani w przedszkolu opowiadała nam o roślinach i zwierzętach 
chronionych Myślę, że to dobrze, że jest taka ochrona, bo wiele gatunków, przez bezmyślność 
ludzi, już by 
wyginęło. 
– Masz rację, córeczko, to bardzo ważne – odpowiedział tatuś. 
– Przecież zawsze można kupić jodłę w doniczce, taką, jaką kupił nam wujek, zamiast 
wycinać 
w lesie – dodał Wiktorek, który wrócił już po rozmowie telefonicznej do pokoju. – Poza tym 
później 



będzie rosła u nas w ogrodzie – dodał z dumą w głosie. 
– Albo można również ubrać sztuczne drzewko… – dodał tatuś, ale jakoś bez przekonania. ▪   

Rodzic pyta  • Co podarował dzieciom wujek? • Czy dzieci były zadowolone z prezentu? • Czy 
można wycinać drzewa w lasach? 
 
2.Znajdź różnicę w wyglądzie choinek. 
 
 

                                

 

3. Policz drzewka – zabawa matematyczna .  
Z wykorzystaniem sylwet choinek  (sylwety drzewek wyciętych z zielonego papieru) lub w 
pamięci dzieci rozwiązują proste zadania tekstowe. 
W lesie rosło siedem jodeł. Drwal ściął dwie. Ile jodeł zostało 
w lesie?  
W sklepie ogrodniczym był tylko jeden świerk. Właściciel przywiózł do sklepu 
jeszcze osiem drzewek. Ile teraz jest wszystkich świerków? itp. 
 



Choinki do wyżej opisanej zabawy matematycznej do wycięcia i pokolorowania.  

 
 
 

 

4. ,,Nie miały aniołki”- nauka słów i melodii piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2xHBK3w3Ts 

 

5. Kto widział choinkę? – rozmowa w oparciu o ilustrację lub żywe eksponaty. 
Dzieci porównują wygląd   drzew iglastych i porównują je z ilustracją choinki 
 Zadanie ma na celu uświadomienie 
dzieciom, że choinka to drzewo iglaste lub sztuczne drzewko, które zgodnie z tradycją 



przystrajamy w święta Bożego Narodzenia. Warto również pokazać dzieciom żywe gałązki 
drzew iglastych, które są najczęściej wybierane na choinki (jodła i świerk), aby dzieci mogły 
porównać ich zapach oraz sprawdzić, które igły są najbardziej kłujące. 

 

 



6. List choinki do dzieci  
Jeśli jeszcze nie macie ubranej swojej choinki, poproście rodziców, żeby 
wam pomogli ją ubierać.  
Przyszłam do Was, Drogie Dzieci, do domu. 
Wy mnie z radością przyjmijcie, chociaż jesteście mali. 
Razem z rodzicami wymyślicie, jak mnie udekorować. 
I pamiętajcie, Drogie Dzieci, żeby mnie często podlewać! 
A gdy już skończycie mnie dekorować, 
to wtedy wszyscy razem będziecie kolędować. 

 Ciekawa jestem jak wyglądają wasze choinki.  

Możecie przysłać zdjęcie na adres:    agnieszka.trojak@O2.pl 

…..A tak wygląda moja choinka 

 

 

 

 

 
 



7. Jaka jest choinka? – zabawa słowna  
Zadaniem dzieci jest  opowiedzieć jaka jest wasza choinka, którą ubraliście  określając 
przymiotnikami. 
(np. zielona, wysoka, kolorowa, pachnąca itp.). 

8.Zabawa doskonaląca słuch fonematyczny oraz rozwijająca koordynację słuchowo 
ruchową: „Świąteczne zakupy”.  

Rodzic mówi z wyklaskiwaniem sylab: - Dziecko, dziecko jadę do... (tu wymienia nazwę 
jakiegoś miasta) czy na święta kupić coś?  

- Bardzo proszę przywieź mi... (dziecko wymienia przedmioty, również wyklaskując sylaby. 
Np. bu-ty, kom-pu-ter, ro-wer, a rodzic odgaduje jaki prezent chciałoby dostać dziecko 

Lub wersja trudniejsza  

Rodzic mówi dziecko, dziecko jadę do(nazwa miejscowości) i na święta kupie Ci: 

Rodzic głoskuje nazwy prezentów, a dziecko musi odgadnąć jaki to prezent np.: 

-b-u-t-y 

-a-u-t-o 

-m-i-ś 

-t-o-r-y 

-r-o-w-e-r 

-p-i-ł-k-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Karty pracy 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


