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1.

Zabawa matematyczna Lodowe kulki.
Przybory:Wycięte z papieru wafle lodowe, plastikowe nakrętki do butelek (w różnych
kolorach).
Dzieci losują wafelki wycięte z papieru kolorowego. Na każdym z nich są narysowane
śniegowe gwiazdki (od 1 do 5). Dzieci liczą, ile jest gwiazdek, wybierają nakrętki i układają
z nich tyle lodowych kulek, ile jest gwiazdek na wafelku. Określają kolory lodowych kulek.

2. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Lody.
Śmietankowe, owocowe…
Doskonałe dla ochłody.
Kiedy upał jest na dworze,
każdy lubi lizać… (lody)
3. Zabawa tematyczna w piaskownicy – Lodziarnia.
Przybory: Łyżka do nakładania lodów, foremki, piasek.
Rodzic organizuje przy piaskownicy lodziarnię. Dzieci za pomocą łyżki do lodów nakładają
tyle kulek piasku (lodów), ile życzy sobie kupujący. Podają ulubione smaki lodów.
4. Ćwiczenia małej motoryki – W lodziarni.
Przybory: Kolorowe waciki kosmetyczne, pęseta gastronomiczna lub szczypce kuchenne,
kostka do gry, kubeczek.
Dzieci rzucają kostką, liczą, ile oczek wskazała. Wkładają do swoich kubeczków, za
pomocą pęsety lub szczypiec, tyle kulek z wacików kosmetycznych, ile oczek wskazała
kostka. Jeśli wskaże sześć, dzieci rzucają jeszcze raz kostką (bez przeliczania).
5.

Wykonanie pomarańczowych lodów sorbetowych.
Przybory: Soki pomarańczowe (100% naturalne), mały kubeczek jednorazowy lub foremka
do lodów, patyczek.
Dzieci nalewają do kubeczków sok, starając się go nie rozlać. Rodzic wstawia kubeczki do
lodówki. Po około 30 minutach, kiedy sok już lekko się zmrozi, rodzic wyjmuje kubeczki, a
dzieci wkładają do nich patyczki. Rodzic znów wstawia je do zamrażarki na 2 lub 3
godziny.

6. Praca plastyczna Rożki lodowe.
Przybory: rożek lodowy wycięty z papieru, waciki kosmetyczne, farby w trzech kolorach,
pędzel, kubeczek z wodą, klej – zwykły i z brokatem, kartka z bloku.
Dzieci malują farbami waciki kosmetyczne, następnie otrzymują lodowe rożki wycięte z
papieru. Przyklejają je na kartce z bloku. Potem przyklejają kolorowe kulki lodów
wykonane z wacików na rożki lodowe. Na koniec dekorują je polewą, rysując na wierzchu
kolorowe linie klejem z brokatem.

7. Lodowa uczta – jedzenie lodów sorbetowych
Rodzic wyjmuje lody z zamrażarki i pozostawia je na chwilę. Aby lody wyszły w całości z
foremek lub kubeczków, można je zanurzyć w ciepłej wodzie. Dzieci jedzą lody, dzielą się
swoimi spostrzeżeniami na temat ich smaku. Oceniają, czy trudno było je wykonać.

