31.12.2021 GRUPA „SÓWKI”
Wychowawcy: Klaudia Wabik, Martyna Nędza
Temat: Zima zawitała do nas.
Cel główny zajęć: wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
zimowych; utrwalanie charakterystycznych cech aktualnej pory roku; doskonalenie
umiejętności liczenia i klasyfikowania przedmiotów; rozwijanie umiejętności ilustrowania
muzyki ruchem; poszerzanie doświadczeń plastycznych.

Witami serdecznie rodziców oraz dzieci!
Zapraszamy Was do wspólnej zabawy!
1. Zabawa integracyjna „Hu, hu, ha”.
Dzieci stoją w parach naprzeciwko siebie i powtarzają zwroty, wykonując odpowiednie
ruchy:
Hu, hu, ha – 3 uderzenia płasko prawymi dłońmi;
Hu, hu, ha – 3 uderzenia płasko lewymi dłońmi;
Zima wcale, zima wcale – podskoki w kółeczku;
Nie jest zła, nie jest zła – tupiąc 6 razy, zmieniamy parę.
2. „Śnieżynki”– zabawa matematyczna.
Dzieci losują po 2 duże płatki, 3 średnie i 5 małych. Kładą je na dywanikach i uważnie im się
przyglądają: segregowanie płatków według wybranego przez dziecko kryterium; przeliczanie
elementów w każdym zbiorze i określenie ich liczby; porównywanie liczebności zbiorów,
określenie których płatków jest najmniej, których najwięcej, o ile mniej, o ile więcej.
3. „Projektanci”– zabawa z wykorzystaniem gazet.
Każdy uczestnik przy użyciu gazety, przygotowuje dla siebie elementy zimowej garderoby:
czapkę, buty, rękawice, kubraczek, po czym następuje prezentacja zimowej mody.
4. Masażyk relaksacyjny w parach na podstawie wiersza Z. Makowskiej Świeci
gwiazdka.
Świeci gwiazdka – rozcieranie palcami pleców sąsiada od środka do boków;
Gwiazdek sto – stukanie opuszkami palców po całych plecach;
Skaczą dzieci. Hop, hop, hop – dłonie złożone w piąstki oklepują całe plecy sąsiada;
Tu choinka. Tam choinka – palcami rysują choinkę od góry do dołu;
A tu uśmiechnięta minka – zataczanie całą dłonią półkola od jednego boku do drugiego boku;
W białym śniegu – dłonie złożone w piąstki zataczają duże koła na plecach;

Suną sanki. A w tych sankach – energiczne głaskanie pleców otwartymi dłońmi z góry na dół;
Dwa bałwanki – rysujemy palcem wskazującym dwa bałwanki na plecach kolegi.
5. „Bałwanek w szklanej kuli” – praca plastyczna.
Dzieci formują z plasteliny bałwanki, które umieszczają przytwierdzone wewnątrz wieczka.
Do słoiczka nalewają wodę oraz dodają brokat. Zakręcają zakrętki na słoiczkach.
Zorganizowanie wystawki prac dzieci.
Życzenia na 2022 rok
Życzymy wszystkim Rodzicom żeby spełniały się marzenia – te małe, o których wstydzimy się
mówić głośno i te wielkie, które być może teraz wydają się niemożliwe. W życiu rodzinnym
spokoju i bezpieczeństwa oraz szczęścia i zdrowia dla Państwa dzieci i najbliższych.
Sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej.

