
Zajęcia dla Malinek na piątek  10.12.2021r. 

* Hu, hu, ha – zabawa logorytmiczna. 

 

Prowadzący zachęca dziecko do zaśpiewania zimowej przyśpiewki                                 

z gestykulacją (na melodię piosenki Zła zima, muz. Zygmunt Noskowski): 

 

Hu, hu, ha,       zgięte ręce wyciągnięte na bok na wysokości ramion; 

   zaciśnięcie pięści, zaciśnięcie pięści, otwarcie dłoni 

hu, hu, ha,      zgięte ręce wyciągnięte na bok na wysokości ramion; 

   zaciśnięcie pięści, zaciśnięcie pięści, otwarcie dłoni 

biała zima trwa.     palcami naśladują ruch padającego śniegu 

Zimą igloo i bałwanki     rysują kształt igloo i bałwana – rytmicznie 

narty, łyżwy, hokej, sanki,  odliczają na palcach do 4 

Hej!         klaszczą w dłonie. 

 

Dziecko pokazuje gesty za prowadzącym, który śpiewa piosenkę. 

 

* Zeszyt Supersmyka – ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zeszyt Supersmyka, s. 37. 

- Rysuj szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. 

 

* Z czego powstaje śnieg? – rozmowa. 

Karteczki biurowe, ołówek pudełko. 

Prowadzący zadaje dziecku pytanie: Z czego powstaje śnieg? Dziecko rysuje 

swoją propozycję odpowiedzi na karteczce lub zostawia pustą karteczkę                       

i wrzuca ją do pudełka. Prowadzący  nie odczytuje treści karteczek na tym 

etapie. 

 

 

* Śnieg – jaki jest? – przeprowadzanie doświadczenia. 

Śnieg, miski lub szklanki, pudełko z karteczkami. 

Dziecko przygotowuje się do wyjścia na zewnątrz. Podczas spaceru po 

podwórku obserwuje śnieg, dotyka go, wąchają (nie smakuje!). W drodze 

powrotnej do domu dziecko napełnia miskę lub szklankę śniegiem. W domu 

dziecko obserwuje, jak się śnieg zmienia, aż do momentu, w którym odkrywa, 

że śnieg zmienił stan skupienia ze stałego na ciekły. Prowadzący odczytuje 

rysunki z karteczki przygotowanej wcześniej. Zachęca dziecko do 

zweryfikowania hipotezy. 



Prowadzący  opowiada dziecku, że śnieg powstaje wtedy, gdy para wodna                    

w chmurach krystalizuje się, czyli nie zmienia się w krople wody, ale od razu 

przemienia w kryształy. 

 

 

* Sztuczny śnieg – masa sensoryczna. 

1 puszka pianki do golenia, 4 opakowania sody oczyszczonej, 1 łyżka  skrobi 

ziemniaczanej, miska, łyżka. 

Prowadzący ze składników tworzy porcję sztucznego śniegu, łącząc składniki                         

z zachowaniem wymienionych proporcji (można je proporcjonalnie 

zmniejszyć): 1 puszka pianki do golenia : 4 opakowania sody : 1 łyżka skrobi 

ziemniaczanej. Wymienione składniki po wymieszaniu utworzą sztuczny śnieg. 

Warto schłodzić go w lodówce przed użyciem w zabawie. 

 

* Praca w  Kartach  pracy SUPERSMYKI, cz. 2, s. 33. 

Polecenie: 

- Obejrzyj obrazki. Zaznacz kolejność zdarzeń, rysując w okienkach przy 

obrazkach odpowiednią liczbę kropek. Pierwszy element został już oznaczony. 

Opowiedz historyjkę. 

 

* Gimnastyka dla dzieci w domu i w przedszkolu 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA  

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

