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1. DATA: 30 listopad 2011 rok 
 
2. CELE OPERACYJNE: 

 zna zwyczaje związane z tradycją andrzejkową  
 potrafi wykonać prace plastyczną według wzoru  
 bierze aktywny udział we wspólnej zabawie  
 współdziała w zespole zadaniowym  
 wykonuje proste układy taneczne  

 
2. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 Plansza do wróżenia  
 Butelka plastikowa  
 Kapelusz  
 Papierowe gwiazdki  
 Blok techniczny kolorowy  
 Kleje, nożyczki  
 Dziurkacze ozdobne, gotowe elementy do ozdabiania  
 Karteczki papierowe  
 Babeczki z ukrytymi cyframi  
 Nagrania na CD  
 Czekolada, papierowe tacki, folia aluminiowa  
 Klucze  
 Lampka  
 Koperty z zadaniami pantomimicznymi  

 
3. PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Wykonanie wizytówek na gwiazdkach i naklejenie ich na ubranie.  
2. Wróżenie z czekolady tak jak z wosku, lanie jej prze klucz.  
3. Zabawa powitalna z muzyką "Cześć ,hej".  
4. Wyjaśnieni dzieciom tradycji andrzejkowej i zaproszenie do zabawy.  
5. Wróżba z butów.  
6. Taniec "Koziołki".  
7. Wróżenie przyszłości z koła wróżb przy pomocy zakręcanej butelki.  
8. Zabawa muzyczno - ruchowa "Na przerwę w muzyce zrób: np. 3 podskoki 

w parach, uściskaj jak najwięcej dłoni, znajdź osobę o tym samym kolorze 
włosów itp.".  

9. Zabawa pantomimiczna w zespołach - poczęstunek babeczką z ukrytym 
numerem. 
Utworzenie grup zadaniowych, które wykonają scenkę pantomimiczną.  

I. Jesteście lasem w, którym mieszkają różne zwierzęta.  
II. Jesteście rodziną idącą na spacer z psem i kotem.  



III. Jesteście rodzina, która wspólnie przygotowuje posiłek.  
IV. Jesteście zawodnikami 2 drużyn rozgrywającymi mecz na boisku.  
V. Jesteście orkiestrą grającą koncert. Jedno z Was jest dyrygentem.  

10. Zabawa "Kapelusz" - podczas muzyki jak najszybsze przekazywanie kolejnej 
osobie kapelusza. 
Na przerwę w muzyce osoba, która ma kapelusz na głowie cofa się o krok.  

11. Wróżenie z gorącej czekolady (tak jak z wosku).  
12. Kalendarz adwentowy - wspólne wykonanie kalendarza adwentowego 

wg. wzoru.  
13. Ewaluacja zajęcia - naklejenie na kontur czarodziejskiego kapelusza 

gwiazdki uśmiechniętej lub smutnej.  

 


