15.12.2021

TEMAT: Zimowe zakupy.
Rozmowa na temat zakupów. Czym są zakupy, jaką odzież kupujemy w okresie letnim, a jaką
w zimowym. Oglądanie zdjęć, obrazków różnych sportów zimowych oraz odzieży,
potrzebnej, aby te sporty uprawiać.
Co musimy kupić, aby iść na narty a co, jeśli chcemy iść na sanki czy łyżwy.
Zadanie: dopasuj odpowiednie figury do pustych miejsc w świątecznej skarpecie oraz
rękawicy. Policz ile jest choinek na skarpecie, ile kropek, kwadracików a ile jest razem figur
geometrycznych, które dopasowaliście.

16.12.2021

TEMAT: Bałwanek
„Dziewięć bałwanków”
Ten pierwszy bałwanek ma brzuszek pękaty.
I pasek szeroki, co dostał od taty.
Ten drugi bałwanek garnek ma na głowie.
Czy mu w nim nie ciężko?
Kto na to odpowie.

Ten trzeci bałwanek też bielutki cały.
W ręku gałąź trzyma, co mu dzieci dały.
A czwarty bałwanek w dużym kapeluszu.
Chyba nic nie słyszy, no bo nie ma uszu.

A piąty bałwanek dużą miotłę trzyma.
I chce, żeby długo była mroźna zima.
A szósty bałwanek, zupełnie malutki.
Szepce cichuteńko: „Chcę mieć własne butki”.

A siódmy bałwanek, jakby większy nieco.
Woła: „Patrzcie w górę, płatki śniegu lecą”.
A ósmy bałwanek ma kilka wąsików,
kapelusz na głowie i osiem guzików.

Bałwanek dziewiąty to wielka chudzina.
Ale głośno krzyczy:
„Niech mróz długo trzyma!”

Pytania do wiersza:
Ile było wszystkich bałwanków?
Co ma pierwszy bałwanek?
Co na głowie ma drugi bałwanek?
Co w ręku trzyma piąty bałwanek?
Który bałwanek to chudzinka?
ilustracje do testu wiersza Anny Łada-Grodzickiej

Praca plastyczna ,, Bałwanki z płatków kosmetycznych’’

17.12.2021

TEMAT: W krainie wiecznej zimy.

Nastała zima
Autor: Bożena Forma
Dużo śniegu nasypało,
gdzie nie spojrzysz wszędzie biało.
Narty, sanki dzieci mają,
na nich z górki dziś zjeżdżają.
Mróz siarczysty szczypie w uszy,
drobny śnieżek znowu prószy.
W pięknym szalu bałwan stoi,
mrozu wcale się nie boi.
Głośno woła: kto na sankach
zwiezie z górki dziś bałwanka?

Rozmowa na temat wiersza

Opowiadanie: Dlaczego pada śnieg
Autor: Bożena Forma
Opowiadanie przybliża dzieciom zjawisko powstawania płatków śniegowych.

Spogląda Miś w okno, a na dworze wirują płatki śniegu lekko spadając na ziemię. Za
Misiem staje mamusia.
- Pięknie prawda?
- Przecież z chmurek zawsze padał deszcz- dziwi się Miś.
Mamusia się uśmiecha:
- Kiedy na dworze jest ciepło pada deszcz. Teraz nastała zima. Popatrz, po niebie
płyną chmury, w których znajdują się tysiące kropelek wody. W górze jest bardzo
zimno dlatego małe kropelki zamieniają się w kryształki lodowe. Są one bardzo,
bardzo malutkie i delikatne. Kiedy połączą się ze sobą nie są już takie lekkie, żeby
unosić się w powietrzu. Zamieniają się w płatki śniegu o różnych pięknych wzorach i
spadają na ziemię. Mówimy wtedy, że pada śnieg.
- Chciałbym dotknąć takiej gwiazdki - wzdycha Miś.
- Zatem chodźmy na spacer - po chwili mamusia i Miś w czapkach, szalikach i butach
z futerkiem maszerują do parku.
- Śniegowa gwiazdka, złapię ją - Miś wyciąga łapkę.
Niestety gwiazdka na łapce Misia od razu zamienia się w kropelkę wody.
- Ojej, zniknęła- dziwi się Miś.
- Widzisz Misiu - twoja łapka jest ciepła, dlatego zimny płatek śniegu ogrzał się i
zamienił w wodę. Nie martw się, chodźmy do domu po sanki. Będziemy podziwiać
śniegowe gwiazdki podczas zabawy.
Miś podaje mamusi łapkę i wesoło maszeruje. Teraz już wie, dlaczego zamiast deszczu
pada śnieg.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanego opowiadanie.

. Wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Kupimy choinkę.
Kupimy choinkę
Pojedziemy dziś sankami
na plac choinkowy,
gdzie choinki do choinek
tulą swoje głowy.
Gdzie choinki się trzymają
Już słychać dzwonki sań
za zielone ręce,
i znajdziemy tę jedyną
w iglastej sukience.
Opleciemy ją łańcuchem
srebrzystym dokoła,
zawiesimy złotą gwiazdę
wysoko u czoła.
Damy świeczki, niech je trzyma
w palcach swych zielonych,
niech ogniami złocistymi
błyśnie z każdej strony.
Ustrojona, rozświecona
królować nam będzie
przy opłatku, przy muzyce,
przy cichej kolędzie.
Danuta Gellnerowa
z Rozmowa na temat treści wiersza i doświadczeń dzieci (obserwacji dekoracji świątecznych w
sklepach i na ulicach, wspomnień ubiegłorocznej choinki). Przykładowe pytania RODZICA:
Co jest symbolem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia?
Skąd choinka trafia do naszego domu, przedszkola?
W co można ubrać choinkę?

Praca plastyczna ,,Choineczka z paseczka’’

BAWCIE SIĘ DOBRZE 😉

