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1) „Koło i kula” – rozróżnianie figury płaskiej i przestrzennej.
 Kształtowanie umiejętności matematycznych.
Należy przygotować:
 dwa duże koła wycięte z białych kartek papieru formatu A4.
 Przyjrzyj się kartkom papieru, które masz przed sobą. Jakie to figury geometryczne?
 Zgadza się to są koła. Weź jedno koło do ręki i zgnieć je tak, jakbyś robił/a śnieżkę. Jaki kształt
ma twoja śnieżka? (Jest to kula.)
 Połóż ją przed sobą. Pokaż koło. A teraz pokaż kulę.
 Która figura jest płaska? (koło)
 Która figura jest przestrzenna? (kula)
 Znajdź w swoim domu coś, co ma kształt koła, a potem coś, co ma kształt kuli.
„Ćwiczenia na zimowe dni” – zabawa ruchowa.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń w sposób prawidłowy.
 Poruszaj się po pokoju przy dźwiękach dowolnego instrumentu. Na przerwę w muzyce wykonaj
zadania podane przez mamę/tatę. Zabawę powtórzcie kilka razy.
Przykładowe zadania (można wymyślać własne):
− 3 przysiady,
− 2 podskoki,
− 3 pajacyki,
− stanie na jednej nodze,
− marsz w miejscu.
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Mroźna kraina” – słuchanie opowiadania rodzica i rozmowa na temat życia na Biegunie Północnym.
 Zapoznanie z życiem na Biegunie Północnym.
 Posłuchaj opowiadania rodzica.
Jest na świecie takie miejsce, gdzie jest zawsze zimno, a ziemia pokryta jest śniegiem i lodem. To miejsce to
Arktyka. Nie rosną tam drzewa, kwiaty i inne piękne rośliny. Zwierzęta, które tam mieszkają mają bardzo
grube futra, które ochraniają je przed mrozem. Mieszkają tam też ludzie – Eskimosi. Domy tych ludzi to
igloo. Są one zbudowane z dużych kawałków lodu.
 Przyjrzyj się obrazkom.
 Na pierwszym z nich pokazane są zwierzęta mieszkające na Biegunie Północnym. Czy znasz te
zwierzęta? Nazwij je.
UWAGA: Jeżeli dziecko nie wie, jak nazywają się zwierzęta przedstawione na obrazku, rodzic
wskazuje je kolejno i nazywa. Potem dziecko próbuje powtórzyć nazwy zwierząt.

 Na drugim obrazku widać Eskimosów i ich dom – igloo. Powiedz, jak są ubrani Eskimosi.
Jak wygląda ich dom?
CZY WIESZ, ŻE
Kurtka Eskimosa jest bardzo ciepła, żeby była cieplejsza, nie zapina się jej, tylko wkłada
przez głowę. Wysokie buty jak i całe ubranie obszyte są futrem. Futro też mają pod butami,
na podeszwie, aby się nie ślizgać i szybko poruszać. Mamy eskimoskie mają olbrzymie kaptury,
większe niż tatusiowie – po to by nosić tam swoje malutkie dzieci. Nie wożą ich w wózkach,
ani na sankach, tylko noszą w kapturach.
Źródło ciekawostki: https://profesor.pl/
„Zaprzęgi reniferów” – zabawa muzyczno-ruchowa.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Zrób z rodzicem zaprzęg – jedna osoba stoi z przodu, druga z tyłu, podając sobie ręce. Gdy gra
muzyka (przykładowa muzyka do wykorzystania:https://www.youtube.com/watch?v=xTMcWAjL-I), zaprzęg porusza się po pokoju w różnych kierunkach. Gdy muzyka milknie, zaprzęg
stoi w bezruchu. Zabawę powtórzcie kilka razy. Możecie zamienić się rolami.
 Pamiętaj, że podczas zabaw ruchowych należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa!

3) „Mały Eskimosek” – słuchanie i nauka na pamięć krótkiego wiersza.
 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
 Rozwijanie umiejętności zapamiętywania krótkich tekstów.
 Posłuchaj wiersza czytanego przez mamę/tatę.
To jest mały Eskimosek.
Ma czerwony z mrozu nosek.
Ma ubranko z futra foki,
co mu mocno grzeje boki.
Szyła mama go synkowi,
kiedy tata ryby łowił.
Źródło wiersza: https://profesor.pl/
 Spróbuj nauczyć się wierszyka na pamięć.

„Eskimos” – kolorowanie obrazka.
 Rozwijanie staranności podczas wykonywania pracy.
 Kształtowanie prawidłowego sposobu trzymania kredki.
Należy przygotować:
 Karty pracy przedszkolaka, Zima. s. 19 (czterolatki),
 kartę pracy „Eskimos” (trzylatki).
 czterolatki
Pokoloruj starannie obrazek Eskimosa według wzoru.
 trzylatki
Pokoloruj starannie obrazek według instrukcji: igloo na jasnoniebiesko, twarz Eskimosa na kremowo (lub jasnoróżowo), kożuszek na brązowo, puszyste obszycia kożuszka zostaw białe.

4) Zabawy dowolne.
 Zbuduj z klocków mroźną krainę z Bieguna Północnego.

Źródła obrazków:
 obrazki do zadania „Mroźna kraina”
https://pl.pinterest.com/
 karta pracy „Eskimos” (trzylatek)
https://podrecznikarnia.pl/
OBRAZKI DO ZADANIA „MROŹNA KRAINA”
ZWIERZĘTA MIESZKAJĄCE NA BIEGUNIE PÓŁNOCNYM:
mors, niedźwiedź polarny, foka, sowa śnieżna, lis polarny

ESKIMOSI I ICH DOM – IGLOO

KARTA PRACY „ESKIMOS” (TRZYLATEK)

