Witajcie Kochane Przedszkolaki w ten piękny zimowy poranek😊
Zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy😊
1. Na początek dnia przywitajmy się wesoło (Poproś Rodzica o włączenie
piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
2. Teraz poproście Rodzica o przeczytanie wiersza „Zimowa rymowanka”
„Przez styczniową nockę całą
dużo śniegu napadało.
To uciecha jest dla dzieci.
Patrzcie! Z nieba śnieżek leci.
Zabierzemy łyżwy, sanki,
ulepimy dwa bałwanki.
Koleżanki z kolegami
będą rzucać się śnieżkami.”
3. Zastanówcie się teraz co można robić zimą na podwórku i powiedzcie
na głos swoje odpowiedzi.
4. Przeglądnijcie się obrazkowi i odpowiedzcie na pytania poniżej:

- Co robią dzieci na obrazku?
- Jakie zabawy zimowe widzisz na ilustracji?
- Jaka jest twoja ulubiona zabawa zimowa?
5. Teraz na pewno będziecie znać odpowiedź na wszystkie zagadki 😊
Poproście Rodzica o ich przeczytanie:
Jaka roku pora, nie lubuje się kolorach?
Wszystko w biały puch ubiera,
Wodę mrozi, chłód rozdaje Śniegiem prószyć nie przestaje? (zima)
Aby zakryć włosy, uszy kiedy zimny śnieżek prószy,
kiedy zimno jest i wieje włóż na głowę ją czym prędzej.
Z pomponikiem jest lub bez,
głowę chroni – ważna to rzecz. (czapka)
Otula nam szyję, otula gardełko
dokładnie i miło, jak ciepłą kołderką.
Czy wiesz co to? – długi i chudziutki,
bywa też grubiutki lecz zawsze milutki. (szalik)
Na paluszki je wkładamy, dłonie nimi okrywamy.
Ręka lewa swoją ma no i prawa – jasna to sprawa.
Gdy lepisz bałwanka lub zjeżdżasz na sankach
szybko ubierz je – nie ociągaj się. (rękawiczki)
Możesz na nich śmiało bić rekord szybkości,
suną szybko po śniegu, z dużej wysokości.
Kilka desek, płozy, sznurek pokonasz na nich najbardziej stromą górę. (sanki)
Biały dostojny Pan - kto to jest zaraz powiem wam.
Trzy kule śniegowe się zebrały – jedna na drugą poustawiały.
Przyszła Tosia, wbiła w nos marchewkę, Janek z miotły zrobił rękę,
Ala węgielki pozbierała: oczy i guziki z nich poukładała.
Co powstało z tego wszystkiego - czy wiesz już koleżanko, kolego? (bałwan)

6. Teraz się trochę poruszajmy. Przygotujcie sobie dwie kartki albo dwie
gazety. Zabawa ruchowa to „Łyżwiarze”. Poproście o włącznie piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=xWXs016_oZs
stańcie na kartkach/gazetach i starajcie się naśladować jeżdżenie na
łyżwach nie odrywając stóp od podłogi. Miłej zabawy 😊
7. W osobnym załączniku znajduje się karta pracy poproście Rodzica
o wydrukowanie i wykonajcie zadanie: wytnij obrazek po przerywanej
linii, ułóż we właściwej kolejności oraz przyklej na osobna kartę

Miłego dnia Kochani 😊

