
Temat tygodnia: Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu.

Temat dnia: Zimowe zabawy na śniegu i lodzie.

Data: 15.01.2021r.

Potrzebne materiały: stare gazety, miska lub kosz, kolorowy niebieski papier, waciki

kosmetyczne, nożyczki, klej, kolorowe mazaki lub kredki, plastelina lub biała kartka.

A więc zaczynamy… 

1. „Zimowe zabawy” - zabawy ruchowe z gazetami. 

Doskonalenie koordynacji wzrokowo ruchowej.

Wykorzystanie niekonwencjonalnych przyborów do zabawy.

● „Łyżwiarze” – drogi rodzicu wyrwij z gazety 2 strony i poproś by dziecko stanęło

nogami na tych kartkach. Następnie poproś by naśladowało na dywanie ruchy jazdy

na lodzie i na nartach (naprzemiennie - wolno i szybko).



●  „Bitwa  na  papierowe  śnieżki”  -  po  skończonej  zabawie  w  „łyżwiarzy”  dzieci

wykonują śnieżki z gazet, następnie: podrzucają śnieżki do góry, toczą po dywanie,

rzucają kulki do rodzeństwa lub rodzica.

● „Wesołe sprzątanie” - na koniec dzieci rzucają śnieżkami próbując trafić do kosza

lub miski.

2. Słuchanie opowiadania na podstawie wiersza J. Wasilewskiej „Nowe łyżwy
Adama”.

Adam, Marek i Grześ to trzej przyjaciele. Chodzą razem do szkoły i zawsze razem

się  bawią.  Niedawno  Adam miał  urodziny  i  dostał  w  prezencie  łyżwy.  O  takich

właśnie  marzył,  białe,  błyszczące  hokejówki.  To  dopiero  będzie  zabawa  na

lodowisku.  Chłopcy  codziennie  wyjmują  je  z  szafy,  oglądają  i  snują  opowieści

o swoich wyczynach na lodowisku. Chociaż jest już zimno i mroźno, to lodowiska

nie ma. Miało być na szkolnym boisku, ale pan dozorca, który miał się tym zająć,

zachorował i trzeba jeszcze trochę poczekać. Adam, Grześ i Marek jednak bardzo

się  niecierpliwią,  już  chcieliby  strzelać  bramki  w  meczu  hokejowym  z  innymi

chłopcami. Muszą przecież gdzieś potrenować.

Pewnego dnia Marek wpadł zadyszany do szkoły i zawołał kolegów:

- Wiem, wiem, gdzie możemy pojeździć na łyżwach. Przechodziłem wczoraj przez

nasz park, a tam jest staw i ten staw jest już zamarznięty. Wiem, bo próbowałem

ślizgać się przy brzegu.

Chłopcy postanowili  po lekcjach pójść nad ten staw. Adam wziął  łyżwy i,  nic nie

mówiąc  rodzicom,  poszedł  z  kolegami  do  parku.  Marek  i  Grześ  jeszcze  raz

sprawdzili,  czy  woda  jest  zamarznięta,  a  Adam  założył  łyżwy,  wziął  rozpęd,

wyjechał na środek stawu i nagle – trach - lód pękł i Adam wpadł do wody.

Marek i Grześ, gdy to zobaczyli,  przestraszyli  się i  zaczęli uciekać, ale po chwili

wrócili,  żeby ratować kolegę. Grześ przypomniał sobie, jak jego tata opowiadała,

że w takiej sytuacji należy położyć się na lodzie i czołgać na brzuchu w kierunku



przerębla. Tak też zrobił. Na szczęście woda w stawie parkowym była płytka i Adam

sam już wydostawał się na powierzchnię.

Mokry  i  bardzo  ubłocony,  bo  staw był  błotnisty,  Adam wrócił  do  domu.  Pewnie

domyślacie się, co na to powiedzieli  jego rodzice. W każdym razie łyżwy zostały

schowane i zamknięte na klucz do czasu, aż na szkolnym boisku będzie prawdziwe

lodowisko.

3. Rozmowa z dzieckiem na podstawie treści opowiadania:

- Ilu przyjaciół miał Adam? Czy pamiętasz ich imiona?

- Co dostał Adam na urodziny?

- Dlaczego lodowisko na szkolnym boisku nie było czynne?

- Gdzie zaproponował Marek jazdę na łyżwach?

- Po czym Marek poznał że staw jest zamarznięty?

- Co się stało gdy Adam wjechał na środek stawu?

- Co zrobili koledzy gdy zobaczyli że lód się załamał pod Adamem?

- Można jeździć na łyżwach po stawach, rzekach, jeziorach? Dlaczego?

4. „Nasz Bałwanek” - zabawa paluszkowa.

https://www.youtube.com/watch?v=DCD6qikMWSI   

5. „Bałwanek w śnieżnej kuli” – praca plastyczna.

Z niebieskiej kartki dzieci wycinają kształt koła, następnie przyklejają na niej 3 waciki

kosmetyczne i  dorysowują  brakujące elementy.  Na koniec lepią malutkie  kuleczki

z plasteliny lub białej kartki i przyklejają dookoła bałwanka. Gotowe! 

https://www.youtube.com/watch?v=DCD6qikMWSI


Dla chętnych dzieci – kolorowanki do wyboru:









Życzymy udanego weekendu  


