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Czwartek 16.12.2021r. 

Temat kompleksowy: Pada śnieg – święta tuż tuż. 

Cele: 

− Rozwijanie logicznego myślenia. 

− Rozwijanie słuchu muzycznego. 

− Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, porównywanie ich liczebności. 

 

Przebieg: 

1) Ćwiczenia słuchowe. 

Rodzic śpiewa krótkie motywy melodyczne połączone z tekstem, a dzieci powtarzają je, 

np.  

- Witamy, witamy 

Do tańca zapraszamy. 

 

- Wielki mróz, wielki mróz, 

Ciepła czapkę włóż. 

 

- Z nieba lecą białe płatki, 

Na czapeczkę Małgorzatki. 

 

- Biała zima kocha nas, 

Na zabawę nadszedł czas. 

 

2) ,,Marsz – podskoki” – ćwiczenie słuchowo-ruchowe. 

Dziecko maszeruje gdy usłyszy trym do podskoków – podskakuję po całym pokoju. Gdy 

ponownie pojawia się rytm do marszu dziecko maszeruje. 

 

3) Zabawy z rymowanką. 

Dziecko kilkakrotnie powtarza rymowankę szybko, wolno, stopniowo zwalniając, stopniowo 

przyspieszając, cicho, głośno. 

Pada śnieg, pada śnieg. 

Śniegu po kolana. 
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Utoczymy śnieżne kule, 

Zrobimy bałwana. 

 

4) ,,Śnieżynki” –zabawa dydaktyczna.(załącznik nr 1) 

Znajdź parę. 

 

5) ,,Płatki śniegu” – zabawa matematyczna 

Dziecko otrzymuje gwiazdkę śniegu w innym kolorze (niebieska, zielona, żółta, czerwona) 

przygotowaną przez rodzica. Przed dzieckiem leżą kolorowe klamerki. Rodzic proponuje 

dziecku aby przypięło na gwiazdkę jedną klamerkę w takim samym kolorze w jakim jest 

gwiazdka. 

Rodzic proponuje dziecku kolejne zadania matematyczne, np. 

- Przypnij jeszcze po dwie klamerki. Ile jest klamerek na gwiazdce? 

- Co się stanie jak dopniemy jeszcze dwie? Ile będzie klamerek? 

- Mamy 5 klamerek ale jedna nam odpadła. Ile zostało? 

 

6) ,,Rytm” – ćwiczenia słuchowo-rytmiczne. 

Rodzic wyklaskuje dowolny rytm. Dziecko układa przed sobą klocki według słyszanego 

rytmu. Każdemu uderzeniu odpowiada jeden klocek, a pauzę zaznaczamy przerwą między 

klockami. 

7) ,,Płatek śniegu” – zabawa relaksacyjna. 

Dziecko leży na dywanie i słucha spokojnej muzyki. Wyobraża sobie to o czym mówi rodzic. 
 

Jesteś leciutkim płatkiem śniegu. Wirując spadasz z chmury. Lekki wiatr unosi cię nad 

drzewami. Oglądasz las, który jest w dole. Lekko lądujesz na gałązce sosny. Leżysz tam przez 

chwilę. Obok ciebie leżą inne płatki śniegu, które spadły wcześniej. Razem tworzycie 

mięciutką pierzynkę. Nagle wiatr robi się coraz większy. Porywa cię do góry i unosi w 

powietrze. Lecisz nad łąką, na której widzisz suche trawy. Nad dębem, na którym siedzi 

sikorka. W oddali widzisz dom, a obok niego wysoki świerk przystrojony kolorowymi 

światełkami. Jest piękny. Chciałbyś tam być. Twoje marzenia spełniają się. Wiatr pomógł ci 

wylądować na gałązce świerkowej. Błyszczysz w blasku lampek. Jesteś wspaniałą ozdobą 

świątecznego drzewka. Słyszysz słowa kolędy „cicha noc, święta noc”… Jesteś szczęśliwy. 
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8) ,,Zorza polarna” – praca plastyczna. 

Przykładowe prace plastyczne: 
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Zadanie dla chętnych. 

 

 

Załącznik nr 1 
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