Przedszkolak w domu – czwartek, 9.12.2021 r.
WIEWIÓRKI
Temat: Sporty i zabawy zimowe.
Dzień dobry!
Zaczynamy od rozgrzewki: ”Hej, dzień dobry! „– zabawa powitalna.
Niezwykłe śnieżki – zabawa sensoryczna.
Poproście o pół szklanki mąki ziemniaczanej, a poza mąką będzie potrzebna woda.
Wsypcie mąkę do miski i zbadajcie ją za pomocą dotyku, spróbujcie napisać w niej poznane
literki, szczególnie S lub narysować kształt. Następnie stopniowo dolewajcie wody i mieszajcie ją
z mąką. Tak powstała ciecz nienewtonowska będzie właściwej konsystencji, jeżeli uda się
energicznymi ruchami zbić ją w kulkę. Jeżeli jednak zaprzestaniemy ubijania, ciecz zacznie
przelewać się przez palce. Waszym zadaniem jest próba ubicia kulek przypominających śnieżki i
utrzymania ich kształtu jak najdłużej (tak, by ciecz nienewtonowska się nie rozlała).
Opowiecie mi o tym w piątek, gdy spotkamy się w przedszkolu, dobrze? A może zrobimy
niezwykłe śnieżki również w sali.
Zajęcia 1. Zabawy z piosenką „Zimowe szaleństwa”
Rozgrzewka – zabawa ruchowa. W rytmie powtarzanych słów refrenu piosenki dzieci wykonują:
– marsz,
– podskoki obunóż,
– na zmianę – bieg drobnymi kroczkami na palcach, następnie marsz,
– pajacyki,
– cwał boczny.
Następnie, przy słowach:
- ciasto śniegowe ugniatamy – dzieci naśladują ruch ugniatania ciasta,
- kulami śniegowymi w krąg rzucamy – dzieci biorą w rękę ulepioną kulę i naśladują rzut śnieżką,
- a Pani Zima razem z nami skacze, rzuca w dal śnieżkami – dzieci podskakują i zamaszystym
ruchem naśladują rzut śnieżką,
- potem wszyscy razem, z pomocą Pani Zimy, toczymy wielkie kule – dzieci naśladują toczenie
wielkiej kuli śniegu, uginając nogi w kolanach i ,,ciężko” poruszając rękami do przodu,
- bałwana lepimy – naśladują lepienie bałwana.
Zajęcia 2. Zimowa olimpiada.
Aktywna zima – praca z tablicą demonstracyjną.
2a. Jakie sporty zimowe znacie? Gdy dziecko wypowie swoje pomysły przed obejrzeniem tablicy,
prosimy o wskazanie wymienionych sportów oraz nazwanie tych, które nie zostały wymienione.
-Do uprawiania których sportów zimowych są potrzebne dodatkowe sprzęty?
- Jak się nazywają sprzęty przedstawione na tablicy?
- Jakie sporty zimowe najbardziej lubicie?
Prosimy, aby dzieci odpowiadały na zadane pytania pełnymi, rozwiniętymi zdaniami.

2b. Sporty i sprzęty zimowe – ćwiczenia usprawniające syntezę słuchową.
Proszę rodziców o powiedzenie dziecku sylabami i głoskami nazw:

narty, sanki, hokej, łyżwy.
Dzieci na tej podstawie wskazują na tablicy zdjęcie przedstawiające dany sport lub dany przedmiot.
Następnie dzieci samodzielnie podzielą na sylaby i na głoski te same nazwy.
2 c. Dziecięca olimpiada – zabawy ruchowe:
Narciarstwo biegowe – ruchy naprzemienne: prawa ręka – lewa noga, lewa ręka – prawa noga.
Narciarstwo alpejskie – na sygnał: kierowanie wyprostowanych rąk w lewą stronę, a ugiętych
kolan w prawą (stopy razem).
Następnie dzieci zmieniają kierunek ruchu – ręce w prawo, kolana w lewo.
Skoki narciarskie – stopy blisko siebie, ręce wzdłuż tułowia, dzieci stopniowo przechylają ciało do
przodu.
Łyżwiarstwo figurowe – obrót dookoła ciała (piruet) na jednej nodze.
2 d. Karty pracy, cz. 2, s. 40.
Polecenia: Rysuj szlaczek po śladzie.
Pomóż Poli – połącz w pary akcesoria potrzebne do uprawiania wybranych sportów. Czy pamiętasz
ich nazwy? Otocz czerwoną pętlą akcesoria potrzebne do uprawiania sportów na świeżym
powietrzu.
3 a. Mój strój na sanki – praca plastyczna.

Potrzebne będą: nożyczki, klej, kredki, kolorowy papier, bibuła, kartka z bloku.
Jak to zrobić?

-Wytnij z karty kontury czapki i rękawiczek.
-Ozdób je kredkami, paskami kolorowego papieru, zrób pompon z kulek z bibuły.
- Na kartce narysuj swój portret i doklej czapkę i rękawiczki według instrukcji.
Bardzo ładnie będziesz wyglądać, gdy starannie wykonasz pracę!
3 b. Połącz w pary – zabawa językowa.
Przeczytajcie:

LAS, LOS, SOS, KOS.

Powiedzcie, które pary wyrazów rymują się ze sobą?
Które słowo nie ma rymu? Czy potraficie wymyślić rym do tego słowa ?
Rodzic wypowiada zdania: Idę w las. Kos je sos. Kos ma los. Czy los to sos?
Prosi dziecko o wskazanie słów, których użył.
Może dziecko wymyśli jeszcze inne, śmieszne zdanie?
3 c. Kalendarze przeżyć dzieci.
Dzieci wskazują dany dzień tygodnia, Rodzic pyta: Jaki dzień był wczoraj? Jaki dzień będzie
jutro? Co ciekawego wydarzyło się dzisiaj ? - narysujcie, i utrwalajcie nazwy dni tygodnia, komu
jeszcze się mylą.

Bawcie się dobrze na świeżym powietrzu!
Ciekawe, czy traficie na chodnikową ślizgawkę – na razie jest parę stopni mrozu.
K. Król

