
Zajęcia zdalne  

Temat tygodnia: NADCHODZI ZIMA  

WTOREK 01.12 2020  

TEMAT DNIA: ŚWIAT W ŚNIEGOWEJ PIERZYNIE  

CELE OGÓLNE: poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych; kształtowanie umiejętności spostrzegania i szybkiego 

podejmowania decyzji; rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę; 

SRODKI DYDAKTYCZNE: • różnej długości paski z białego kartonu, • szablony śnieżynek małych i dużych – w takiej 

samej liczbie, • płatek kosmetyczny 

 

ZAJECIA:  

„Śniegowe gwiazdki” – zabawa twórcza.  (- różnej długości paski z białego kartonu) 

3 L Rodzic wspólnie z dzieckiem układa śnieżynki z pasków papieru, przy kolejnym powtórzeniu Dz. może samo 

ułożyć według własnego pomysłu lub powtórzyć za rodzicem. 

 4 L  Dziecko układa samo  dowolne płatki śniegowe z różnej długości pasków białego papieru poprzez nakładanie ich 

na siebie. 

Może to być na początku w postaci plusa +następnie w postaci gwiazdki * 
Różne płatki śniegu zdjęcie do pokazania na końcu dokumentu  

„Wiatr i śnieżynka” – R. włącza melodię.  Dz. wciela się w role śnieżynki i improwizuje ruchem oraz gestem. Dz. 

naśladuje ruchem ciała wirujące śnieżynki – rece do przodu do tylu, do góry, obroty w prawa i lewa stronę, 

stopniowe opuszczanie rak na dol i przysiad gdy R. ścisza muzykę 

Dla 3L „Dobierz” – zabawa matematyczna. R. rozkłada przed Dz. śnieżynki (różne proste wzory). Obok kładzie takie 

same śnieżynki, ale w mniejszym rozmiarze. Zadaniem Dz. jest dobranie małej śnieżynki do duże. ( - szablony 

śnieżynek małych i dużych – w takiej samej liczbie -  na dole dokumentu podaje dwa rodzaje śnieżynek można je 

narysować samemu lub wydrukować) 

Dla 4L  „Śnieżynki” – zabawy matematyczne ( - szablony śnieżynek małych i dużych – w takiej samej liczbie -  na 

dole dokumentu podaje dwa rodzaje śnieżynek można je narysować samemu lub wydrukować nie musza to być 

wszystkie śnieżynki wystarczy jeden kształt ale w dwóch wielkościach ) – utrwalanie pojęć „mały – duży”.  

R. prezentuje Dz.  małe i duże „śnieżynki” . Dz. określa różnice pomiędzy śnieżynkami.  

Następnie R. prosi, by Dz. powiedziało głośno, jaką jest śnieżynką, np. dziecko trzymające małą śnieżynkę, mówi: 

Jestem małą śnieżynką. –  a R. mówi jestem dużą śnieżynką  

 „Śnieżynkowe rytmy” – ćwiczenie kontynuowania rytmu. R. prosi Dz. ułożyło z szablonów śnieżynek rytmy 

 a – śnieżynka mała, śnieżynka duża, śnieżynka mała, śnieżynka duża… itd.  

b – śnieżynka duża, śnieżynka duża, śnieżynka mała, śnieżynka mała, śnieżynka duża, śnieżynka duża, śnieżynka mała, 

śnieżynka mała… itd. 

 c – śnieżynka mała, śnieżynka mała, śnieżynka duża, śnieżynka mała, śnieżynka mała, śnieżynka duża… itd. 

 d – śnieżynka duża, śnieżynka duża, śnieżynka mała, śnieżynka duża, śnieżynka duża, śnieżynka mała… itd. 

„Wirujący płatek śniegu” – Dz. układa na dłoni płatek kosmetyczny – śnieżynkę i próbuje go zdmuchnąć (wdech 

nosem, a wydech ustami).  - płatek kosmetyczny 



Różne płatki śniegu – zdjęcia na końcu dokumentu  

Dla chętnych podaję link do filmu o płatkach śniegu   https://youtu.be/tcDocaYgq2c  

 

Do szybkiego zobaczenia Maluszki       

 

https://youtu.be/tcDocaYgq2c


 



 

 



 


