Praca zdalna 24-28.01. 2022
TEMAT TYGODNIA: Zimowe zabawy.

1.Słuchanie opowiadania i rozmowa na jego temat „Nowe łyżwy Adama’’ J.
Wasilewskiej
Nowe łyżwy Adama – Joanna Wasilewska
Adam, Marek i Grześ to trzej przyjaciele. Chodzą razem do szkoły i zawsze razem się bawią. Niedawno
Adam miał urodziny i dostał w prezencie nowe łyżwy. O takich właśnie marzył, czarne, błyszczące
hokejówki. To dopiero będzie zabawa na lodowisku. Chłopcy codziennie wyjmują je z szafy, oglądają i
snują opowieści o swoich wyczynach na lodowisku. Chociaż jest już zimno i mroźno, to lodowiska nie
ma. Miało być na szkolnym boisku, ale pan dozorca, który miał się tym zająć, zachorował i trzeba było
jeszcze poczekać. Adam, Grześ i Marek jednak bardzo się niecierpliwią, już chcieliby strzelać bramki w
meczu hokejowym z innymi chłopcami. Muszą przecież gdzieś potrenować. Pewnego dnia Marek
wpadł zdyszany do szkoły i zawołał do kolegów:
- Wiem, wiem gdzie możemy pojeździć na łyżwach. Przechodziłem wczoraj przez nasz park, a tam jest
staw i ten staw jest już zamarznięty. Wiem, bo próbowałem ślizgać się przy brzegu.
Chłopcy postanowili po lekcjach pójść nad ten staw. Adam wziął łyżwy i nic nie mówiąc rodzicom,
poszedł z kolegami do parku. Marek i Grześ jeszcze raz sprawdzili, czy woda jest zamarznięta, a Adam
założył łyżwy, wziął rozpęd, wyjechał na środek stawu i nagle – trach – lód pękł i Adam wpadł do
wody. Marek i Grześ, gdy to zobaczyli, przestraszyli się i zaczęli uciekać, ale po chwili wrócili, aby
ratować kolegę. Grześ przypomniał sobie, jak jego tata opowiadał, że w takiej sytuacji należy położyć
się na lodzie i czołgać na brzuchu w kierunku przerębla. Tak tez zrobił. Na szczęście woda w stawie
parkowym była płytka i Adam sam już wydostawał się na powierzchnię. Mokry i bardzo ubłocony, bo
staw był błotnisty, Adam wrócił do domu. Pewnie domyślacie się, co na powiedzieli jego rodzice. W
każdym razie łyżwy zostały schowane i zamknięte na klucz do czasu, aż na szkolnym boisku będzie
prawdziwe lodowisko.
Rozmowa na temat wysłuchanego utworu prowadząca do próby zidentyfikowania myśli przewodniej
opowiadania – nie wolno ślizgać się na zamarzniętych zbiornikach wodnych.
- Jaki prezent otrzymał Adam?
- Jak mieli na imię przyjaciele Adama?
- Dlaczego na szkolnym boisku nie było lodowiska?
- Kto to jest dozorca?
- Kto wpadł na pomysł ślizgania się na stawie?
- Co się stało podczas ślizgania na stawie?
- Czy wolno się ślizgać na stawie?
- Gdzie należy się ślizgać?
- Czy chłopcy postąpili dobrze czy źle?

2.Zabawy przy piosence ‘’Zima w rytmie Rock’N Roll”, ‘’Zima ,zima” dostępna
na youtube.
3.W ramach ćwiczeń gimnastycznych proszę wykonać dowolne ćwiczenia lub
zabawy na podwórku lub w domu.
4.” Kodeks bezpiecznej zabawy’’- rozmowy na temat bezpiecznych zimowych
zabaw oraz o skutkach niebezpiecznych zabaw np .na lodzie.
5.”Zrób o jeden więcej”- zabawa matematyczna (wyjaśniamy dzieciom ,że będą
wykonywały różne ćwiczenia jak prawdziwi sportowcy, ale za każdym razem
muszą zrobić o jedno więcej, niż zostało zademonstrowane np. trzy podskoki,
cztery przysiady, pięć skłonów. Dziecko głośno liczy ,dodaje jeszcze jeden
element i wykonuje odpowiednią liczbę ćwiczeń.)
6.’’Bałwanki’’ wykonanie z masy solnej lub plasteliny.
7.” Z górki na pazurki” praca techniką dowolną( kredki, farby…)
8. 1. Wiersz „Pada śnieżek” (Dorota Gellner) –nauka na pamięć
Pada śnieżek, pada śnieżek.
Już ze śniegu mam kołnierzyk,
białe uszy i policzki,
i śniegowe rękawiczki.
A jak padać nie przestanie wiecie, co się ze mną stanie?
Będzie kino nie z tej ziemi nos w marchewkę mi się zmieni!
Rozmowa na temat wiersza.
Dzieci podpowiadają na pytania zadane przez rodzica.
• Co pada w wierszu z nieba? (śnieg)
• Co miało ze śniegu dziecko w wierszu? (kołnierzyk, białe uszy, policzki,
śniegowe
rękawiczki)
• W co zamieni się nos dziecka? ( w marchewkę)
• W co zamieni się dziecko, jak długo będzie padał śnieg? ( w bałwana)

9. Rozwiązywanie zagadek.

