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Dzień Dobry ,,Misiaczki”.
Zapraszam do korzystania z proponowanych zabaw.
Miłej pracy.

1. ,,Lubię zimę, ponieważ...” – zabawa językowa.
Dzieci wypowiadają się, dlaczego lubią zimę.

2. ,,Śniegowe kule” – zabawa z elementem toczenia.
Dziecko leży na dywanie na jednym boku. Na sygnał przetacza się we wskazane przez
rodzica miejsce, a następnie w dowolnym kierunku.
Teraz następuje zamiana ról.
Rodzic leży na dywanie na jednym boku. Na sygnał przetacza się we wskazane przez dziecko
miejsce, a potem w dowolnym kierunku.
Zawsze w trakcie tego typu zabaw przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.

3. ,,Zima i dzieci” – słuchanie wiersza Bożeny Formy.
- uważne słuchanie wiersza,
- rozmowa na temat wiersza.
Lecą z nieba płatki śniegu,
świat się cały bieli w koło.
Zabierz narty oraz sanki,
na dół z górki mknij wesoło.
W słońcu lśnią się śnieżne gwiazdki,
zostań z nami, pani Zimo.
Drzewa mają białe czapy,
wśród nich zjeżdżać będzie miło.
Mróz siarczysty w uszy szczypie,
nosy wszystkich są czerwone.
Zimo! Sypnij więcej śniegiem,
dzieci będą zachwycone.

Rozmowa kierowana pytaniami rodzica:
- O jakiej porze roku jest mowa w wierszu?
- Na czym dzieci zjeżdżają z górki zimą?
- Co zimą pada z nieba?
- Co szczypie dzieci w uszy i nosy?

,,Śnieg i mróz” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dziecko swobodnie biega po pokoju.
Na hasło ,,Śnieg” – zatrzymuje się i wiruje jak śnieżynka.
Na hasło ,,Mróz” – staje nieruchomo jak sopelek.

,,Płatek śniegu” – rysowanie po śladzie (wzór do wydrukowania na końcu)
Można wykorzystać proste płatki śniegu narysowane przez rodzica.
Dziecko rysuje po śladzie płatek śniegu.
Zwracamy szczególną uwagę na prawidłowe trzymanie narzędzia piśmienniczego (palce
wskazujący i kciuk trzymają kredkę, palec środkowy jest oparciem dla kredki).

4. ,,Pokaż zimę” – zabawa dramowa.
Dziecko naśladuje:
- drzewo kołyszące się na wietrze;
- padający śnieg;
- wiejący wiatr;
- śnieżycę.
Jeżeli warunki na to pozwalają zapraszam na rodzinny spacer. Miłej zabawy.
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