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1. „Sanna” – zabawa muzyczna.
Rodzic pomaga dziecku w wyobrażeniu sobie kuligu – konie ciągną sanie, na których siedzą dorośli
i dzieci (załącznik nr 1).
Dziecko z rodzicem wykonują układ ruchowy do utworu „Sanna” W. A. Mozarta:
–
w pierwszej części utworu – idziemy jak konie: naprzemienne unosimy wysoko kolana,
–
w części drugiej – siedzimy na saniach: siad skrzyżny – przechylamy się w prawo, w lewo,
do tyłu, unosimy się lekko, naśladując podskakiwanie,
–
w części trzeciej – łapiemy się za ręce i tańczymy w kole, przeskakując z nogi na nogę.
Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=jgAIJdgijf8
2. „Sporty zimowe” – rozmowa na temat sportów zimowych na podstawie ilustracji.
Rodzic przedstawia dziecku ilustracje obrazujące sporty zimowe (załącznik
jazda na nartach, skoki narciarskie, snowboard, saneczki, hokej na lodzie, łyżwiarstwo.
Rodzic z dzieckiem najpierw wspólnie nazywają i omawiają każdą dyscyplinę.
Dziecko wskazuje ilustracje z tym sportem zimowym, który wymienia rodzic.
Dziecko wskazuje ilustracje ze sportami zimowymi, które mu się najbardziej podobają.
Na zakończenie dziecko stara się naśladować kolejno każdą dyscyplinę.
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3. „Śnieżynka i bałwanek” – zajęcia matematyczne, utrwalanie określeń stosunków
przestrzennych: „pod”, „nad”, „obok”, „na”, „przed”.
Dziecko otrzymuje od rodzica wycięte obrazki śnieżynki i bałwanka (załącznik nr 3).
Dziecko kładzie bałwanka na dywanie.
Rodzic podaje instrukcje ułożenia śnieżynki względem bałwanka, a dziecko układa obrazki według
poleceń:
- Połóż śnieżynkę obok bałwanka,
- Połóż śnieżynkę na bałwanku,
- Połóż śnieżynkę nad bałwankiem,
- Połóż śnieżynkę pod bałwankiem.
4. „Bałwanek” – utrwalenie słów i melodii piosenki.
Rodzic z dzieckiem wspólnie powtarzają tekst całej piosenki.
Puszczamy dziecku piosenkę, dziecko próbuje śpiewać i naśladować gesty.
Podczas śpiewania refrenu po słowach:
(w tekście piosenki zaznaczone jako xx).
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Piosenka pt. „Bałwanek”
1. Pada śnieżek już od rana,
ulepimy dziś bałwana.
Ref. Hejże, ha! xx Hejże, ha! 2x
Stoi bałwan, stoję ja
2. Zatańczymy z nim wesoło:
– chodź, bałwanku! Zróbmy koło!
Ref. Hejże, ha! xx Hejże, ha! 2x
Tańczy bałwan, tańczę ja.
3. Skacze bałwan jak sprężynka,
grubym brzuszkiem kręci młynka.
Ref. Hejże, ha! xx Hejże, ha! 2x
Skacze bałwan, skaczę ja.
4. Robi bałwan piruety.
Oj, przewrócił się, niestety.
Ref. Hejże, ha! xx Hejże, ha! 2x
Siedzi bałwan, siedzę ja.
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Załącznik nr 2: https://pl.depositphotos.com/
Załącznik nr 3: bałwan: https://www.spreadshirt.pl/,
śnieżynka: https://pl.jf-staeulalia.pt/
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