Dzień dobry Kochani😊
Śniadanko zjedzone? To zapraszam do wspólnej zabawy 😊

1. Na początek dnia przywitajmy się wesoło (Poproś Rodzica o włączenie
piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4

2. Poproście Rodzica o przeczytanie opowiadania „Jak dzieci lepiły
bałwana”.

W nocy spadł śnieg. Pokrył świat miękką pierzyną. Ania, Ola i Piotruś pobiegli do
parku.
- Jak tu pięknie, ile śniegu. Lepimy bałwana - krzyknął Piotruś. Dzieci zaczęły
toczyć śniegowe kule.
- Na dole będzie moja. Jest największa - zdecydował Piotr.
- Teraz moja - Ola złapała najmniejszą bryłę śniegu.
Na górze wspólnymi siłami umieścili kulę średnią. Zamiast nosa zatknęły patyk,
w miejsce oka kamyk i pobiegły do domu.
Na drzewie usiadła sroka.
- Ha, ha, co to za pokraka! Jedno oko, krótka szyja, nos jak haczyk wykrzywiony.
Śmieszna głowa, zaraz spadnie, kiwa się na wszystkie strony - smutno zrobiło
się bałwankowi.
Tymczasem do parku przyszła grupa dzieci z przedszkola.
- Patrzcie! - krzyknęła Marta.
- Jaki dziwny bałwan. Biedak - trzeba mu pomoc.
Dzieci wyjęły nos i oczy. Przełożyły małą kulę na samą górę. Poprosiły panią
kucharkę o dorodną marchewkę. Z sali zabrały małe kamyki. Po chwili bałwan
był jak nowy.
- To ochroni bałwana przed wiatrem - pani otuliła go szalikiem.
Znalazł się nawet stary kosz wiklinowy. W nim dzieci ułożyły śniegowe bułeczki.
Zrobiły duże koło i zaśpiewały zimową piosenkę. Kiedy odchodziły, bałwan lekko
skinął głową i szepnął:
- Bardzo dziękuję.

3. Odpowiedzcie teraz na kilka pytań:

- Co postanowili Ola, Ania i Piotr kiedy na dworze spadł śnieg?
- Dlaczego z bałwana śmiała się sroka?
- Jaką kulę ulepił Piotruś?
Jaką kulę ulepiła Ola?
- Jaką kulę ulepiła Asia?
- Jak wyglądał bałwan, którego ulepiły dzieci?
- Co zrobiły dzieci z przedszkola?
4. Zapraszam teraz do zabaw ruchowych😊
- pierwsza zabawa „Bałwanki” - ćwiczenie tułowia - naśladuj toczenie kul
śniegowych z których ulep bałwana,
- druga zabawa „Płatki śniegu” - naśladowanie wirujących (obroty wokół
własnej osi) płatków oraz płatków opadających na ziemię (powolne
przechodzenie do przysiadu).
- trzecia zabawa „Wejście pod górkę” - stawianie dużych kroków powoli
z unoszeniem wysoko ("do brody") kolan.

5. Mam dla Was krótką bajkę o bałwanku
https://www.youtube.com/watch?v=uiTdOE8n1Co poproście Rodzica
o włącznie, usiądźcie wygodnie – miłego oglądania 😊

6. Przyglądnijcie się obrazkowi, znajdźcie 10 różnic:

7. W osobnych załącznikach znajdują sią dla was zadania do wykonania,
poproście Rodzica o wydrukowanie, życzę miłej pracy:
- Wytnij i ułóż bałwanka według własnego pomysłu
- Pokoloruj bałwanka według podanego kodu

Miłego dnia Kochani 😊

