
Bajaniowe patenty na Święta. Scenariusze zajęć

Lesson 1: Hello, Christmas time!
Presentation.
1. Hello!

● Przywitaj się z dziećmi świątecznie: śpiewając piosenkę (melodia Jingle
Bells) lub rapując wierszyk na powitanie:

Hello, elves, hello elves!
Hello Christmas time!
Merry Christmas, ho, ho,ho!
Merry Christmas to you all!

2. Multisensory intro: Christmas smells like...
● Skrop wycięte z watę olejkiem o zapachu zimy, jodły, świerku, lub

piernikowym.
● Rozłóż watę w różnych miejscach sali.
● Gdy rozpoczniesz zajęcia, poproś dzieci, by zamknęły oczy i

powiedziały, z czym kojarzy im się zapach wypełniający salę.
3. Let’s find the snow.

● Dzieci szukają ‘śniegu’ w sali.
4. Snowflakes on the heads and noses.

● Poproś dzieci, by umieszczały watę (snowflakes) na różnych częściach
ciała: Put the snowflakes on your noses!

5. Small and big snowflakes.
● Zachęć dzieci do zrobienia małych i dużych kuleczek z waty.

● Ćwiczcie podnoszenie ich na zmianę: Pick up the small snowflakes! Pick
up the big snowflakes!

6. Wprowadź słownictwo za pomocą kart obrazkowych:
● powtarzajcie nazwy zmieniając modulację głosu,
● rytmizujcie,
● ilustrujcie obrazki ruchem i gestem.
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https://www.youtube.com/watch?v=8EJ5JRbu47Y
https://www.youtube.com/watch?v=8EJ5JRbu47Y
https://magia-zapachow.com.pl/pl/p/MROZNA-MIETA-Olejek-zapachowy-Aroma-House-10-ml/1606?gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhptazpuZagVniahr491CZw4uatLZ1ZQwrIW3CZx942Gb3XYbKJGyLxIaArcLEALw_wcB
https://allegro.pl/oferta/delecta-aromaty-do-ciast-deserow-tortow-mix-7x9ml-9279281949?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_UZSD_pla_supermarket_produkty_spo%C5%BCywcze_supermarket_grocery_nca&gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpux1TDakPK8xvRmYSbM09Bq-vMcGpNmFbeAii1xmk1e7niUpA2If-0aAtGDEALw_wcB
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B. Practice.
7. Pick up your snowflakes!

● Dzieci podnoszą watę, gdy zobaczą wyznaczony obrazek: Pick up your
snowflakes when you see the angel (the elf)!

8. Christmas opposites rap. / Christmas action song.
● Odtwórz rap lub piosenkę - dzieci ruszają się do muzyki ilustrując treść

ruchem.

C. Production.
9. Little angel’s wings are soft.

● Rozdaj dzieciom kopie karty Angel (znajdziesz ją w Bajaniowych kartach
do druku).

● Dzieci przyklejają watę do skrzydeł aniołka, śpiewając na melodię
Twinkle, Twinkle Little Star:
Little Angel has got wings.
Little Angel, one, two, three.
The wings are soft, soft, soft, soft.
Just like snow, snow, snow, snow.
Little Angel has got wings.
Little Angel, one, two, three.

10. Bye!
● Pożegnaj się z dziećmi świątecznie: śpiewając piosenkę (melodia Jingle

Bells) lub rapując wierszyk:

Goodbye, elves, goodbye elves!
Time to say bye-bye.
Merry Christmas, ho, ho,ho!
Merry Christmas to you all!
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https://youtu.be/55EJ-ipfmzU
http://angielskiebajanie.pl/sklep/produkt/bajaniowy-christmas-xxl-pack/
http://angielskiebajanie.pl/sklep/produkt/bajaniowy-christmas-xxl-pack/
http://angielskiebajanie.pl/sklep/produkt/little-angels-wings-angielska-bajeczka-zimowo-swiateczna/
http://angielskiebajanie.pl/sklep/produkt/little-angels-wings-angielska-bajeczka-zimowo-swiateczna/
https://www.youtube.com/watch?v=70eCHHov6UA
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Lesson 2: Little Angel’s Wings Story Rhyme
Presentation.
1. Hello!

● Przywitaj się z dziećmi świątecznie: śpiewając piosenkę (melodia Jingle
Bells) lub rapując wierszyk na powitanie:

Hello, elves, hello elves!
Hello Christmas time!
Merry Christmas, ho, ho,ho!
Merry Christmas to you all!

2. What’s there in the gift box?
● Wytnij w karcie obrazkowej z prezentem dwa otwory i schowaj za nimi

karty.
● Po przypomnieniu słownictwa, dzieci próbują odgadnąć, co znajduje się

w pudełku na prezenty: What’s in the gift box? Is it an angel (a reindeer)?
3. Christmas opposites rap. / Christmas action song.

● Odtwórz rap lub piosenkę - dzieci ruszają się do muzyki ilustrując treść
ruchem.

4. Let’s be angels!
● Udawaj, że czarujesz i zamieniasz dzieci w różne świąteczne stworzenia:

You are angels (reindeer / Santas / elves / Christmas trees).

● Dzieci starają się jak najszybciej wykonać różne aktywności (np. te z
Bajaniowej piosenki lub rapu).

● Gdy zawołasz Freeze!, dzieci zastygają nieruchomo (możesz użyć różdżki
‘do zamrażania’).

B. Practice.
5. Little Angel’s Wings Story - klik!

● Przed czytaniem historyjki ukryj skrzydła aniołków - wycięte z
zalaminowanych kart (dostępnych w Bajaniowym sklepie tutaj - klik!) lub -
chusteczki higieniczne, które będą udawały te skrzydła.

● Przeczytaj z dziećmi historyjkę o aniołku.
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https://youtu.be/55EJ-ipfmzU
http://angielskiebajanie.pl/sklep/produkt/bajaniowy-christmas-xxl-pack/
http://angielskiebajanie.pl/sklep/produkt/bajaniowy-christmas-xxl-pack/
https://www.youtube.com/watch?v=JXRbKOBbm80
https://angielskiebajanie.pl/sklep/
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● Podczas słuchania historyjki i oglądania obrazków, dzieci wykonują
wszystkie czynności, które w rymowance wykonuje aniołek (na siedząco
lub stojąco, jeśli potrafią się skupić).

6. Find the wings!
● Dzieci szukają skrzydełek w sali.

7. Little Angel’s Wings - TPR activity.
● Kiedy już znajdą skrzydełka, zamieniają się w aniołki z rymowanki i

wykonują wszystkie czynności raz jeszcze - tym razem poruszając się
swobodnie po sali.

*8. Give the Angel his wings back.
● Możesz zalaminować aniołki i nakleić na nie dwustronne rzepy, by dzieci

mogły odgrywać historyjkę za pomocą prawdziwych sylwetek - kukiełek.
9. Angels up the Christmas tree.

● Możesz przygotować choinkę (, kontur z taśmy malarskiej na ścianie,
zalaminowaną lub z filcu), do której przykleisz dwustronne rzepy - na
koniec pracy z historyjką o aniołku dzieci mogą przyczepić swoje aniołki
do drzewka.

● Możesz także położyć kartę obrazkową z choinką na dywanie i zaprosić
dzieci do umieszczania na niej aniołków: Now, all the angels fly down and
sit on the Christmas tree. They are now going to sleep - nite, nite, angels!
We must be quiet now.

C. Production.
10. My Christmas tree - aromatic craft.

● Przygotuj dla dzieci po jednej konturowej choince (znajdziesz taką w
Bajaniowych materiałach do druku - klik!)

● Dzieci tworzą własne drzewka - najlepiej aromatyczne - wykorzystując:
○ zapachową ciastolinę (kilka kropli olejku zapachowego umieść w

ciastolinie),
○ skropione aromatem ścinki o różnych fakturach.

● Podczas tworzenia choinek zachęć dzieci do opowiadania, jakich
kolorów i faktur użyją w swojej pracy: Tell me about your tree. What

4

http://angielskiebajanie.pl/sklep/produkt/bajaniowy-christmas-xxl-pack/
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colour is it? What does it feel like? Is it soft?
11. Bye!

● Pożegnaj się z dziećmi świątecznie: śpiewając piosenkę (melodia Jingle
Bells) lub rapując wierszyk:

Goodbye, elves, goodbye elves!
Time to say bye-bye.
Merry Christmas, ho, ho,ho!
Merry Christmas to you all!
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