
16.12.2020. Środa . Aktywność muzyczna .

Temat zajęcia:  „ Zielona choinka” – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.

Opracowała Elżbieta Małkiewicz.

1. Zagadka – Igieł ma więcej od krawca, 

                  a nawet od jeża, gdy święta nadchodzą 

                  zabawki ją zdobią 

                             

2. Wysłuchanie piosenki pt.” Zielona choinka”                                                 

       Link do piosenki : https://youtu.be/HffAX9PfpUk

   I.                                            

Choinkę przywieźli z daleka do domu Zieloną, pachnącą jak las, 

 Stanęła jak we śnie, w gałązek osłonie 

 Słuchała czy szumi jej wiatr. 

 Patrzyła zdziwiona na dzieci wokoło,

 Szukała zielonych swych sióstr, 

 Deszcz lasu kroplami przystrajał jej czoło, 

 Całował gałązki jej stóp. 

Refren: Choinko, choinko zielona Co roku wita cię dom, 

Srebrem i złotem zdobiona  Świąteczny czeka cię tron. 

Kolędy o tobie śpiewają, Wtóruje w lesie im wiatr,

 Dzieci na ciebie czekają Narodzin Bożych czas. 

https://youtu.be/HffAX9PfpUk


II.

Stanęła zielona choinka w pokoju 

Wyniosła, dostojna jak król,

 Przypięli jej gwiazdę srebrzystą nad czołem

 Królewski włożyli jej strój. 

A kiedy wieczorna nadeszła godzina

 I świecy zapalił ją blask,

 Choinka witała przy stole z rodziną,

 Narodzin Dzieciątka czas. 

Refren: Choinko, choinko zielona Co roku wita cię dom,

 Srebrem i złotem zdobiona Świąteczny czeka cię tron. 

Kolędy o tobie śpiewają, Wtóruje w lesie im wiatr, 

Dzieci na ciebie czekają Narodzin Bożych czas. 

3. Pytania do dzieci:

 Jakie jest tempo piosenki  / wolne , czy szybkie/?

 Skąd przyjechała choinka?

 Kogo zobaczyła?

 Gdzie stanęła?

 Jak była ubrana?

4. Zabawa ruchowo – muzyczna . Dziecko powtórnie słucha nagrania piosenki , tańcząc w rytm melodii z 
cienkim szalem  w ręku.

5. Krótkie zapoznanie z tradycja ubierania choinek.





6. Nauka pierwszej zwrotki piosenki fragmentami /metodą ze słuchu/

7. Oglądanie ilustracji przedstawiającej  choinkę  z dawnych czasów i współczesną. Wskazanie różnić w 
sposobie ozdabiania. 

8. Dla chętnych dzieci ozdabianie choinek : współczesnej i dawnej , 

przez wybranie odpowiednich ozdób / poniżej/



9. Kolorowanie choinki według instrukcji odczytanej przez rodzica. 


