
  

Temat:

wi ta tu -tu ...Ś ę ż ż



  

Witajcie kochani,

Mam nadzieję, że już 
jutro zobaczymy się w 

przedszkolu.
A dziś zaczniemy temat, 
związany ze zbliżającymi 

się świętami.

Posłuchajcie...

          Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
      Codziennie, w godzinach

    8:00 – 13:00
możecie kontaktować się
ze mną przez messengera

bądź
dzwoniąc na telefon przedszkola.

          Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
      Codziennie, w godzinach

    8:00 – 13:00
możecie kontaktować się
ze mną przez messengera

bądź
dzwoniąc na telefon przedszkola.



  

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Niebawem 
spędzimy je w gronie rodzinnym.

Przypomnijmy sobie dzisiaj nasze tradycje świąteczne, 
aby już niedługo wśród przyjaciół przeżyć chwilę tego 

cudownego
Bożonarodzeniowego nastroju miłości i radości.

Proszę, sprawdźcie czy macie uszy na swoim miejscu, 
bo bardzo nam się teraz przydadzą. 

Posłuchajcie fragmentu wiersza Teresy Błaszczyk 
„Świąteczny czas”.



  

(...)

Drzewko świąteczne i zapach igliwia

piękną kolędą świerkową zadziwia.

Wigilia... – obrus biały na stole,

wszyscy zasiedli w rodzinnym kole.

Nikt się nie smuci, twarze radosne,

grudniowy wieczór – a w sercach czuć wiosnę!

Lśni pierwsza gwiazdka – wieczerzy to czas.

I dla samotnych jest miejsce wśród nas.

Każdy ma w dłoni biały opłatek

– światła nadziei, miłości zadatek.

To nim podzieli się cała rodzina.

Dziadek życzenia składać zaczyna...

Płyną już słowa pełne miłości,

zdrowia, łask wszelkich, pokoju, radości...

Aż pojawiły się łzy wzruszenia

– w Wigilię Bożego Narodzenia.

Potraw dwunastu trzeba spróbować,

żeby tradycji wiernie dochować.

Barszcz, ryby, grzybowa, kapusta z grochem,

pierożki, łazanki...! – Skosztuj choć trochę.

Wśród nocnej ciszy... – rozchodzi się głos,

płyną kolędy, cicha noc...

Migoczą gwiazdy – to nieba dar,

a pod choinką prezentów czar!

Wyjaśnienie niektórych
 zwrotów:

Igliwia, nowina, tradycja.



  

Słuchaliście uważnie? Powiedźcie mi proszę:

Jakie znacie tradycje świąteczne? 
Jakie zostały wymienione w wierszu? 

Jak wyglądają Święta w waszych domach?

Popatrzcie teraz na ilustrację i wspólnie z rodzicami 
spróbujcie omówić przedstawione zwyczaje. 



  



  



  



  



  



  

Rodzicu, jeśli nie masz 
możliwości

wydrukowania karty, 
dziecko może

połączyć bombki
przesuwając

palcem po ekranie. 

Świetnie!

Jeśli udało Ci się połączyć 
w pary takie same bombki

Proszę, wskaż palcem, 
które bombki są:

Niebieskie?
Żółte?

Zielone?
Czerwone?



  



  

Dziś jest poniedziałek!



  

To już koniec na dziś...

Pamiętajcie kochani,
ćwiczcie swoje wierszyki

oraz
zaśpiewajcie dwie pierwsze zwrotki kolędy

(Dzisiaj w Betlejem).

Miłego Dnia!
Wasza Ciocia Klaudia.
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