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TEMATYKA  TYGODNIOWA:  CHCEMY  DUŻO  ŚNIEGU,  BY  SANECZKI  NIE

USTAŁY W BIEGU.

TEMAT DNIA: UROKI ZIMY.

Cześć kochane dzieci!

Od  dzisiaj,  czyli  od  środy  będziemy  spotykać  się  wirtualnie  aż  do  poniedziałku.

Zaproponujemy  Wam  kilka  pomysłów  na  pracę  i  zabawę  w  domu.

Jeżeli będziecie chciały to zapewne to zrealizujecie z pomocą Waszych Rodziców.

A więc zaczynamy.

1. Na początek zapraszamy Was do porannej gimnastyki:

„Taniec  śnieżynek” –  bieg  w  dowolnym  kierunku,  na  hasło:  śnieżynka!  -

zatrzymanie się w bezruchu i wykonanie figury na jednej nodze.

„Zamieć” – dzieci podnoszą ręce i poruszają nimi – wiatr unosi śnieżynki. Następnie

opuszczają  ręce,  wykonując  skłon  do  podłogi  –  śnieżynki  opadają.  Zabawę

powtarzamy trzy razy.

„Toczymy śniegowe kule” – dzieci wykonują skłony w przód, naśladując toczenie

dużej, śniegowej kuli.



„Słuchaj i wykonuj” – dzieci poruszają się zgodnie z poleceniami rodzica, np.: Zrób

trzy kroki do przodu, jeden krok w lewa stronę, dwa kroki do tyłu, jeden krok w prawą

stronę.

2. Rodzicu przeczytaj dziecku opowiadanie.

 

„Śniegowe gwiazdki” Bożena Forma

Siedzi  Pani  Zima w ogromnym fotelu  i  haftuje.  Śnieżnobiałe  nitki  przesuwają  się

pomiędzy  palcami.  Przeciąga  je  igłą  przez  oczka,  wymyślając  piękne  wzory.

Przybiegły Zimowe Ludki.

-  Co robisz Pani  Zimo? Tyle nici.  Co z nich wyczarujesz? – ciekawie spoglądają

do koszyków.

- Dowiecie się,  kiedy przyjdzie  odpowiednia pora.  Teraz zmykajcie,  mam jeszcze

bardzo dużo pracy.

Przez kilka nocy pali  się światło w komnacie Zimy.  Kiedy już wszystkie kosze są

pełne, dzwoni srebrnym dzwoneczkiem i woła.

- Wyjeżdżamy. Zabierajcie bagaże z mojego pokoju. Czas odwiedzić Ziemię. Biegną

Zimowe  Ludki,  wesoło  podskakują,  ciekawe,  co  też  za  niespodziankę  Zima

zgotowała. Niosą kosze i układają w saniach.

- Co też w nich może być? – szepcą po cichu.

Tymczasem Zima w białej pelerynie siada wygodnie w saniach. 

- Potrzebna mi wasza pomoc.

Ludki  wskakują do sań i  siadają wygodnie.  Mają ze sobą książki  o  Ziemi  i  o  jej

mieszkańcach. 

- Poczytamy trochę o zwyczajach ludzi – zawołał najstarszy z nich. – Może będą

chcieli z nami porozmawiać.



Już Pani Zima mknie saniami po niebie, aż tu nagle wiatr mroźny wieje. A razem

z nim tańczy Mróz.  Zatrzymuje  się  Pani  Zima na jego widok.  Rozmawiają  przez

chwilę i już razem wyruszają w dalszą drogę.

- Widzę Ziemię. Te światełka to domy ludzi – tłumaczy Zima Zimowym Ludkom, które

znużone długą podróżą zasypiały.

- Tak, tak – zamyślił się Mróz.

- Dzieci już na nas czekają. Jednak wszędzie jakoś szaro i ponuro.

Sanie zatrzymują się na puszystej chmurce.

- Zatem do pracy – woła Zima. Czas opróżnić kosze.

Ludki szybko wyskakują z sań i wysypują na ziemię śniegowe gwiazdki. Każda ma

inny wzór, napracowała się Pani Zima, oj napracowała.

- Mrozie zamień wodę w lód, dmuchnij tez na moje gwiazdki, niech pięknie błyszczą.

Gwiazdki  zamieniają  się  w grubą  miękką  pierzynę.  Drzewa  ustrojone  w  kożuchy

wyglądają  dostojnie.  A  dzieci?  Dzieci  w  czapkach  i  szalikach  biegną  na  górkę

wołając:

Zima do nas przybyła,

Świat śniegiem pokryła.

Na sanki, na narty

Wszystkich zaprosiła.

Tysiące gwiazdek

Na ziemię spada

To jest dopiero 

Świetna zabawa.

A każda gwiazdka

O innym wzorze

Zachwycić kształtem

Każdego może.

Dziękujemy ci Zimo.



Rodzicu zaproś dziecko do rozmowy i zapytaj czy ta historia opowiedziana w utworze

mogła zdarzyć się naprawdę. Poproś dziecko o uzasadnienie odpowiedzi.

Poproś również dziecko, aby narysowało to co zapamiętało z usłyszanego tekstu.

3. Na zakończenie troszeczkę poćwiczymy swoje palce:

- dotykamy swoje palce;

- przykładamy kolejno do siebie palce każdej dłoni: kciuk do kciuka, wskazujący do

wskazującego itd.;

- dotykamy palcami podłoża;

- naśladujemy grę na pianinie;

- naśladujemy grę na gitarze.

Dziękujemy za wspólną pracę i do zobaczenia, do jutra.

 


