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Temat: Nie boimy się zimy.
Cele - dzieci:
- wiedzą, w jaki sposób i gdzie można bezpiecznie bawić się na śniegu i lodzie;
- posiadają zdolność kojarzenia i umiejętność rozwiązywania zagadek słownych;

Zapraszamy Was do wspólnej zabawy!
1. Zimowe zagadki.
Czytamy dzieciom zagadki, ich zadaniem jest wskazanie obrazka z odpowiednią odpowiedzią.

Zadzierają nosy deski dwie,
bo kto na nich stanie,
na dół mknie.
A jak się skończy zjeżdżanie,
bierze deski na ramię.
Małe – na pagórku
musisz trzymać na sznurku,
bo ci uciekną z dłoni.
Duże – lubią podróże za parą koni.
Jaka to para umie w zgodzie
tańczyć i skakać tylko na lodzie?
A kiedy z ziemi zniknie lód,
nie zrobi kroku w tył ani w przód.
Choć dziesięć palców ochraniają,
tylko po jednym palcu mają.
Są na nich gwiazdki, szlaczki,
a one zawsze dwie bliźniaczki.
Zleciały z chmury nad ranem.
Będą dywanem dla sanek.
Będą kapturem dla świerka
i najweselszym bałwanem.
2. Płatki śniegu – zabawa ruchowa.
„Czarujemy” dzieci w płatki śniegu, które leżą swobodnie rozrzucone na dywanie. Kiedy dzieci słyszą
muzykę, wirują i tańczą po całym dywanie; gdy muzyka przestaje grać, płatki śniegu opadają na dywan.
3. My się zimy nie boimy – rozmowa kierowana.
Pytamy dzieci:
- W jaki sposób ubieramy się, gdy jest bardzo zimno, mroźno?
- O czym nie możemy zapomnieć wychodząc zimą z domu?
- Najbardziej narażone na zmarznięcie są ręce i głowa, czym osłaniamy te części ciała zimą?

4. „Śniegowe kule” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Dzieci dostają białe kartki papieru (możne je zastąpić gazetami) z których zrobią kule śniegowe. Obiema
rękami zgniatają kartkę, tworząc tym samym kulki. Z wykorzystaniem tak przygotowanych kul wykonują
polecenia:
•

dzieci podrzucają,

•

łapią, rozprostowują ją, następnie jedną ręką ponownie ją zgniatają, potem drugą ręką,

•

improwizują ruchem rzucanie się śnieżkami,

•

lepienie bałwana.

5. Praca plastyczna - malowanie kolorowanki farbami lub kredkami.

