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Opis aktywności
1

13

Świąteczne drzwi
Wykonaj wieniec świąteczny na drzwi/okno

Świąteczny lampion
Wykonaj lampion ze słoika

2

14

Kartka dla bliskich
Wykonaj świąteczną kartkę i wyślij do bliskiej Ci osoby

Słodka matematyka
Poukładaj owoce lub inne przysmaki na choinkach
według wskazanych liczb

3

15

Śnieżna kula
Zrób kulę śnieżną ze słoika

Zabawy śniegiem
Stwórz sztuczny śnieg i pobaw się nim

4

16

List do Mikołaja
Napisz/narysuj list do Świętego Mikołaja

Świąteczny masaż
Zróbcie rodzinny masaż świąteczny do wierszyka

5
Wypatrujemy Mikołaja
Wykonaj lornetkę i wypatruj Mikołaja za oknem

6
Mikołajki
Wykonaj Świętego Mikołaja z rolki po papierze

7

Pierniczki
Upiecz pierniki (zostaw kilka dla Świętego Mikołaja)

10
Bitwa na śnieżki
Urządźcie w domu bitwę na śnieżki

11
Mięciutki Mikołaj
Pomóż Mikołajowi zadbać o jego brodę

12
Świąteczna masa
Zrób świąteczną ciastolinę i baw się nią

18
Wspólne kolędowanie
Zróbcie własne instrumenty i zaśpiewajcie kolędy
Pomarańczowe ozdoby
Wykonaj świąteczne ozdoby z pomarańczy

8

Łańcuch ozdobny
Wykonaj łańcuch na choinkę lub okno

Solne ozdoby
Zrób masę solną i wytnij z niej różne ozdoby choinkowe

19

Piernikowy słoik
Zrób ozdobny słoik na pierniki

9

17

20
Świąteczne zdjęcia
Przygotujcie świąteczną fotoramkę i zróbcie sesje świąteczną

21
Śnieżne cyferki
Rysuj na kaszy lub mące cyferki

22
Świąteczny slime
Wykonaj ciecz nienewtonowską i pobaw się nią

23
Mikołajowa Kartka
Zrób kartkę świąteczną dla Świętego Mikołaja

24
Pierwsza gwiazdka
Udekoruj Gwiazdę Betlejemską.
Po południu wypatruj Pierwszej Gwiazdki na niebie
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Wskazówki
1

6

Wieniec możecie wykonać na gotowej bazie, dostępnej w
sklepie. Przyklejcie do niej szyszki, bombki i inne świąteczne
akcesoria.
Druga propozycja to wieniec z wyciętych z zielonego papieru
dłoni dla starszych dzieci, jest to super ćwiczenie motoryki
małej. Młodsze dzieci mogą pomalować farbami zieloną
obwódkę papierowego talerzyka, a potem przykleić do niej
pompony, kokardki, cekiny.

Wykonajcie małego Świętego Mikołaja. Potrzebujecie: rolkę
po papierze toaletowym, czerwoną farbę, czerwony kawałek
papieru, watę, klej, czarny pisak lub kredkę. Dolną połowę
rolki pomalujcie na czerwono. Z małego, okrągłego kawałka
papieru zróbcie czapkę Mikołaja i przyklejcie na górze rolki,
przyklejcie też małą kuleczkę waty. Na niepomalowanym
fragmencie rolki przyklejcie watę, jako brodę Mikołaja, a w
środku narysujcie oczy i usta Mikołaja. Gdy farba wyschnie,
narysujcie na niej guziki stroju Mikołaja.

2
Kartkę możecie wykonać używając farb i odbicia stóp lub
dłoni. Na złożonej kartce technicznej odbijcie stopę białą
farbą, a gdy wyschnie - dorysujcie lub przyklejcie oczy, nos,
kapelusz i guziki, w ten sposób powstanie bałwan. Jeśli
odbicie stopy będzie brązowe, dorysujecie lub nakleicie oczy,
nos i rogi, powstanie Wam renifer.
Odbijając dłoń w kolorze zielonym, gdy przykleicie gwiazdkę
u góry i kilka "bombek" w jej wnętrzu, powstanie Wam super
choinka.

3
Potrzebujecie słoik, wieczko, klej, wstążkę, świąteczną figurkę,
np. choinkę, bałwana, mikołaja, sztuczny śnieg lub brokat.
Do dna wieczka przyklejcie figurkę, gdy klej wyschnie,
wsypcie na wieczko brokat/sztuczny śnieg. Do słoika wlejcie
wodę, możecie dodać glicerynę (dostępna w aptece),
dodajcie też odrobinę brokatu/sztucznego śniegu.
Zakręcamy słoik bardzo dokładnie, przewiązujemy wstążką

4
Napiszcie lub narysujcie list do Świętego Mikołaja. Możecie
użyć gotowego wzoru jako podkładki, lub zrobić na
białej/kolorowej kartce.

5
Wykonajcie lornetki dzięki którym będziecie wypatrywać
Świętego Mikołaja. Użyjcie do tego: dwóch rolek po papierze
toaletowym, czerwonej i czarnej kartki, taśmy dwustronnej
lub kleju, wacików lub płatków kosmetycznych, kawałka
wstążki i sznurka. Zawińcie rolki w czerwony papier i
przyklejcie. Na połowę czerwonych rolek przyklejcie watę lub
płatki kosmetyczne. Rozdzielcie białą i czerwoną część
lornetki za pomocą cienkiego, czarnego paska papieru. Na
czarny pasek przyklejcie kawałek wstążki. Sklejcie razem 2
rolki. U ich dołu przywiążcie lub przyklejcie sznurek.
Gotowe! Teraz sprawdźcie, czy Święty Mikołaj nie chowa się
za Waszym oknem!

7
Ozdóbcie słoik w świątecznym klimacie. Możecie je okleić przykleić kolorowe fragmenty kartek lub wycinki z gazet,
naklejki, pompony, gałązki świerku. Możecie też pomalować
farbami i posypać brokatem lub cekinami, przewiązać
wstążką.

8
Upieczcie wspólnie pierniczki. Możecie je przechowywać w
słoiku wykonanym poprzedniego dnia lub w tym
własnoręcznie zrobionym słoiku dać komuś bliskiemu w
prezencie.

9
Możecie wykonać tradycyjny łańcuch z papierowych pasków
przeplatanych przez siebie. Możecie też wykonać łańcuch z
pomalowanych szyszek, które przewiążecie sznurkiem.

10
Potrzebujecie gazet lub białych kartek papieru. Najpierw
musicie je zgnieść w rękach i uformować kule (jest to bardzo
fajne ćwiczenie dłoni). Potem zbudujcie bazy z poduszek,
krzeseł, koców i innych domowych rzeczy i zróbcie bitwę na
śnieżki.

11

Narysujcie lub wydrukujcie twarz Świętego Mikołaja.
Wyklejcie jego brodę miękką watą, wacikami kosmetycznymi
lub pomponami.

12
Zróbcie świąteczną ciastolinę i bawcie się nią: wytnijcie
foremkami "pierniczki", ulepcie renifera, gniećcie, krójcie, co
tylko przyjdzie Wam do głowy. Przepis: 2 szklanki mąki
pszennej, 1 szklanka soli (drobnej, nie kryształki), 2 łyżki oleju
roślinnego, 2 łyżki (płaskie) proszku do pieczenia,
1, 5 szklanki wrzącej wody (takiej co to dopiero
się przegotowała), 1 opakowanie przyprawy do piernika,
kakao jeśli chcemy zabarwić masę.
Wsypujemy do miski wszystkie suche składniki i olej, na
koniec dodajemy zabarwioną, gorącą wodę i mieszamy,
najlepiej drewnianą łyżką.
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19

Wykonajcie świąteczny lampion ze słoika. Możecie
posmarować go klejem i obtoczyć w cukrze, u góry
przewiązać wstążką lub sznurkiem. Możecie też pomalować
farbami i posypać brokatem. Do środka włóżcie lampkę lub
świeczkę i zobaczcie jak pięknie się świeci.

Wykonajcie ozdoby z pomarańczy. Pierwsza propozycja to
wbijanie goździków w całe pomarańcze, powstanie wtedy
świątecznie pachnąca ozdoba. Druga to pokrojenie pomarańczy
w plasterki, wysuszenie w piekarniku (układamy na papierze do
pieczenia, suszymy w 50 stopniach przez około 2 godziny). Gdy
dobrze wyschną przewiązujemy sznurkiem i wieszamy na
choince lub w innym miejscu.

14
Użyjcie gotowych kart z choinkami lub stwórzcie własne. Na
kartce narysujcie lub wytnijcie choinki. Oznaczcie je liczbami
od 1 do 10. Układajcie na nich odpowiednie liczby owoców
(np. borówek, winogron lub innych pokrojonych).

15
Wykonajcie sztuczny śnieg. Potrzebujecie mąkę
ziemniaczaną i olej. Wymieszajcie ze sobą 6-8 szklanek mąki
ziemniaczanej z olejem (masa powinna się lepić, a zarazem
kruszyć, jak śnieg). Ulepcie bałwana, zróbcie śnieżki, góry
śnieżne, krójcie, duście, zróbcie padający śnieg.

16
Usiądźcie za plecami, czytajcie wierszyk i rysujcie do niego
wskazane rysunki. Potem zamieńcie się, czytajcie wierszyk, a
dzieci niech masują według własnych pomysłów do
wierszyka.

17
Zróbcie masę solną i wytnijcie z niej foremkami ozdoby na
choinkę. Słomką lub rurką wytnijcie u góry dziurki, żebyście
mogli potem przepleść wstążki i powiesić. Przepis: 1 szklanka
mąki pszennej, 1 szklanka soli, pół szklanki wody. Mieszamy
mąkę i sól, dolewamy wodę, ugniatamy.
Teraz możemy wycinać dowolne kształty, wzory. Gdy ozdoby
wyschną, możecie je pomalować farbami, ozdobić brokatem,
wstążkami.

18
Zróbcie własne instrumenty. Mogą to być grające bombki z
balonów i materiałów sypkich wsypanych do balonów (np.
groch, fasola, ryż).
Mogą to być grzechotki z rolki po papierze toaletowym i 2
balonach. Z jednej strony rolki przyklejcie obciętego balona.
Wsypcie do rolki materiał sypkie, przyklejcie ucięty kawałek
balona z drugiej strony i gotowe.
Zaśpiewajcie wspólnie kolędy, spróbujcie zagrać do nich na
wykonanych instrumentach.

20
Wytnijcie ramkę z kartonu lub technicznego papieru. Przyklejcie
do niej świąteczne naklejki, wycinki z gazet, wstążki lub
narysujcie świąteczne wzory. Gdy będą gotowe, zróbcie wspólne
zdjęcia.

21
Na blaszce do pieczenia, tacy lub innym płaskim naczyniu
wysypcie kaszę mannę lub mąkę. Teraz rysujcie na nich różne
cyferki. Możecie rysować śnieżynki i inne wzory.

22
Zróbcie świąteczną ciecz nienewtonowską. Wsypcie do głębokiej
miski mąkę ziemniaczaną i dodajcie do niej wodę (na oko, tak
żeby mąka rozpuściła się w wodzie ale nie była zbyt rzadka).
Jeśli chcecie zabarwić masę, dodajcie barwnik świąteczny,
zabarwioną wodę kolorową krepą lub przyprawami (kakao,
kurkuma, papryka ostra/słodka). Możecie dodać brokat, cekiny.

23
Zróbcie kartkę świąteczną dla Świętego Mikołaja. Możecie
przykleić na kolorową, techniczną kartkę wyciętą choinkę i
narysować na niej bombki, lampki. Narysujcie pod choinką
prezenty, na jej czubku narysujcie gwiazdę.

24

Wytnijcie z papieru gwiazdę betlejemską (lub użyjcie gotowej) i
pokolorujcie ją na żółto lub przyklejcie do niej różne żółte kawałki
papieru, bibuły. Po południu wypatrujcie pierwszej gwiazdki na
niebie.

Sensotworki

DROGI ŚW. MIKOŁAJU,

Wesołych Świąt, Mikołaju!

TWÓJ PRZYJACIEL,
____________________
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Świąteczny wierszyk masażyk
Jest wysoka, gęsta i zielona
[rysujemy stożek dociskając całe dłonie]
Wisi na niej bombka pomarańczowa
[rysujemy palcem dużą bombkę]
Wisi na niej ozdób wiele
[rysujemy palcem dużo kropek]
Wiszą łańcuchy długie i srebrne
[dociskamy całe dłonie i rysujemy długą, zawijaną linię]
Wiszą śnieżynki niebieskie i ładne
[rysujemy płatek śniegu]
Wiszą pierniczki duże i małe
[rysujemy pierniczka]
Oplata ją sznur lampek świecących
[palcem rysujemy zawijasa]
Po ciemku pięknie migocących
[rysujemy palcem dużo kropek]
Złota gwiazda na jej czubku jest
[rysujemy gwiazdę]
To choinka nam prezentuje się!
[rysujemy choinkę]
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