
Proponowane zajęcia na 24.01.2022 r. ( poniedziałek)

Witam Was  serdecznie  drogie  dzieci  i  Waszych  rodziców.  W tym tygodniu
będziemy  rozmawiać  o  zimowych  sportach  i  zabawach.  Utrwalimy  zasady
bezpiecznego korzystania z zimowych atrakcji. Może niektóre z proponowanych
zabaw  wykorzystacie  w czasie  zbliżających się  ferii  zimowych, jeżeli  tylko
pogoda dopisze. 

Zapraszam do wysłuchania wiersza „Zimowe zabawy”- Magdaleny Tokarczuk.

,, Zimowe zabawy”

czyli czego potrzebujemy podczas zabaw na śniegu i lodzie

Magdalena Tokarczuk

Gdy zima wodę zamrozi i białym puchem świat otuli,

wszyscy z ochotą na stoki i lodowisko ruszyli.

Jednak o pewnych rzeczach zapomnieć nie mogą

i tak łyżwiarze na nogi łyżwy swe założą.

Łyżwy figurowe założy do swych pokazów łyżwiarska solistka, solista i para
sportowa,

ale także Kasia co chodzi do naszego przedszkola.

A na mecz hokeja łyżwy hokejowe włożymy,

i na lód z kijem i krążkiem ruszymy.

Narciarze o swych nartach zawsze pamiętają,

a do nart kijki do rąk przypinają.

Kombinezon i rękawiczki to oczywista sprawa,

ale nie zapominaj o kasku, bo zimą musi być bezpieczna zabawa!

Skoczek narty do nóg przypina.

Jemu nie są potrzebne kijki, bo swój skok ze skoczni wykona.

Snowboardzista zamiast nart do butów deskę przytwierdzi.

I ruszy na stok w kasku, bo tak najbezpieczniej.

A przedszkolaki jak na górkę do parku się wybierają .

Zabiorą sanki, jabłuszka i z górki wesoło zjadą.



Takie zabawy na nas zimą czekają,

a jak inni po stokach szusują

Ty bałwanka możesz ulepić z kolegą.

A teraz odpowiedzcie na pytania dotyczące treści wiersza

- Jakie dyscypliny sportowe są wymienione w wierszu?

- Jakie sprzęty zimowe są potrzebne do uprawiania tych dyscyplin?

- Jakie elementy stroju zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu  
  i lodzie?

Jestem pewna, że świetnie Wam poszło!

Gimnastyka dla dzieci w domu- link

   https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RsKRBBhgrYQ

 Wesołej zabawy!

Zapraszam teraz do zabawy paluszkowej,, Zimne dłonie”.

Zimne dłonie ( Katarzyna Tomiak- Zaremba)

Hu, hu ha, hu hu ho,

dmuchanie do wnętrza złożonych dłoni

zimą marzną ręce nam!

pocieranie jednej dłoni o drugą

Rękawiczek więc szukamy

przyłożenie dłoni do skroni

i na dłonie zakładamy.

gest zakładania rękawiczek kolejno na prawą i lewą dłoń

Ciepło w rękę lewą, ciepło w rękę prawą

podniesienie lewej i prawej dłoni z jednoczesnym przebieraniem palcami

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RsKRBBhgrYQ


możemy mimo mrozu cieszyć się zabawą!

wykonywanie,, młynka” dłońmi

,,Z górki na pazurki”- karta pracy dla chętnych .

Rysuj  palcem  ,  a  następnie  kredką  trasę,  jaką  pokonują  dzieci  aby  zjechać
sankami na sam dół.

Powodzenia!

To już wszystko na dzisiaj. Wypoczywajcie do usłyszenia jutro. Pani Asia

 




