Święty Mikołaj

Przyszła sobota.

nadchodzi powoli!

Gdy będziesz w domku,

Czas przedszkolną salę

wstań wcześniej z łóżka.

świątecznie wystroić!

Mamie i Tacie narysuj

Czas w domku miło płynie,

Dzisiaj Święto Górników,

Lecz pamiętaj, by w

Inaczej Barbórka.

niedziele,
Z mamą i tatą wyjść na
spacerek!

Minął miły dzień Barbórki,
Czas Mikołajowi
przygotować …
LAURKI!

serduszka!

Zrób czapkę górnika,
Nie zapomnij o piórkach!

Dzisiaj Mikołajki,
Czas na miłe uszom
dźwięki!
Dziś o Mikołaju śpiewajcie
piosenki!

Renifer Rudolf sunie po niebie.
Jak ma na imię reszta
reniferów?
Dowiedz się – to zadanie dla
Ciebie!

Chłopcy i Dziewczynki!
Czas na dobre uczynki!
Dzisiaj po posiłku,
Przedszkolak wesoły,
Pomoże swojej Pani
posprzątać wszystkie stoły!

Przyszła sobota,

Pamiętaj przedszkolaku w niedzielę,

Jak zawsze w soboty

Że ważni są przyjaciele!

Przedszkolak bierze się do roboty.

Kiedy będziesz w domku, jako

Dzisiaj tacie lub mamie, daj buziaka
rano

niespodziankę,

Pokoloruj dla kolegi kolorowankę!

I nie zapomnij buziaka, dać drugiego
na dobranoc!

Chłopcy i Dziewczynki,
Czas przygotować
pocztówki dla Waszej
rodzinki!

Pocztówek gotowe leżą
już sterty,
Czas zaadresować i
udekorować koperty!

Wszystko gotowe,
więc dzisiejsze zadanie,
To spacer na pocztę

Pocztówki wysłane, lecz
choinka pustkami świeci!
Niech długi łańcuch
przygotują dzieci!

I pocztówek wysłanie!

Na koniec tygodnia ważne

W domu są kąty i różne są

zadanie,

zakątki,

Niech każdy przedszkolak

Pomóż w nich mamie

pięknie zje śniadanie!

zrobić porządki!

W domku obejrzyj

Dziś niech się dowie całe

dokładnie swoje zabawki,

przedszkole,

Co nie jest na miejscu –

Co powinno się znaleźć na

niech trafi do szafki.

wigilijnym stole.

Święta pachną szalenie!
Czas na pierniczków
pieczenie!
A jeśli już upieczone –

Dzisiaj w przedszkolu
znajdź jeden kącik,
Który należy lepiej
urządzić!

niech zostaną ozdobione!

Coś dobrego dla innego!

Dzisiaj w planie

Zrób dla kogoś coś miłego,

„Kevin sam w domu” na

Gdy już zrobisz to zadanie,

dużym ekranie.

Niech dowiedzą się o tym

Chłopaku, Dziewczyno,

Twoje Panie!

Dziś przedszkolne kino!

Niech tego dnia każdy

Wigilia to wspaniały czas,

przedszkolak pamięta,

Niech z Rodzinką miło spędzi

Żeby rodzicom pomóc
Przygotować święta!

go każdy z nas.
Blisko czy daleko stąd,
Mikołaj życzy Wesołych Świąt!

–


Przygotowane zadania - bombki wytnij i zamontuj na choince – możesz
wykorzystać duży szablon, do pobrania z https://panimonia.pl



Zadania-bombki zamontuj na choince rewersem (tyłem) do góry



Każdego dnia zrealizuj wraz z grupą jedno zadanie. Warto zapoznać się z
nim wcześniej – niektóre z nich warto zrealizować rano, inne popołudniu;



W piątkowe popołudnie przedstaw dzieciom zadania na weekend.



Miłej zabawy!

Pomoc

powstała

Przedszkolaka!

Wesołych Świąt życzy:

w

ramach

akcji

blogerskiej

Świąteczna

Gigapaka
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