
 

Witajcie Kochane Storczyki i Drodzy Rodzice

Oto środowe propozycje zabaw 

Temat na dziś: Eksperymentujemy

Cele szczegółowe – Dziecko:

• ćwiczy rzuty do celu
• doskonali spostrzegawczość
• poznaje właściwości lodu
• dba o porządek
• rozłupuje kostkę lodu
• szuka oznak lodu
• chodzi na palcach

Na rozgrzewkę link do zabawy ruchowej- W Krainie  Lodu
https://www.youtube.com/watch?v=R1eigG7BiwA

1. Rzuć śnieżką – zabawa ruchowa z elementami rzutu
Rodzic wraz z dzieckiem zgniata w kulkę gazetę, kartkę, jak nie mamy ich pod rękę możemy 
wziąć piłeczkę gumową, skarpetki zawinięte w kulkę. Zabawa polega na wrzuceniu śnieżki do 
celu np. kosza, miski, garnka. Przedmioty mogą być ustawione w różnej odległości od dziecka.

2. Co to jest lód? Co to jest topnienie? - zabawy badawcze
Do tej zabawy potrzebny będzie lód. Może być w kostkach lub w postaci sopla.  Dziecko patrzy, 
dotyka, opisuje  lód. Rodzic może pokierować dziecko  pomocniczymi pytaniami:
- Jaki jest lód?
- Czy jest ciepły?
- Czy się klei?
- Jakiego jest koloru?

Wspólnie obserwujemy zachowanie lodu w naszych rękach, w szklance ciepłej wody lub na tacce 
przy kaloryferze i badamy czym jest topnienie lodu. Naprowadzamy dziecko pytaniami:
- Co się stało z lodem?
- Jak teraz wygląda lód?
- W co się zamienił lód?

https://www.youtube.com/watch?v=R1eigG7BiwA


3. Tworzymy lód- zabawa sensoryczna, zabawa z lodem
Zastanawialiście się  z czego i jak powstaje lód?- tym zajmiemy się właśnie teraz. Potrzebne 
nam będą woda, foremka, zamrażalnik i DUŻO CIERPLIWOŚCI.
Wodę wlewamy do foremki, do drugiej możecie coś schować np. małą zabawkę; foremki 
wstawiamy do zamrażalnika i CZEKAMY.
Później czeka nas już tylko dobra zabawa, możecie rozgrzać lód np. za pomocą suszarki, 
ostrożnie rozłupać go łyżką, stukać wałkiem. Pamiętajcie tylko o zachowaniu ostrożności i o 
bezpieczeństwie.

4. Różnice- zabawa doskonaląca spostrzegawczość i rekleks
Szukamy 5 różnic między dwoma obrazkami. 
Do biegu, gotowi start. Kto był szybszy?

5. Podaj kostkę lodu- zabawa sprawnościowa do muzyki

Jeśli została nam kostka lodu to łapiemy ją za pomocą  kuchennych szczypiec do grilla lub 
sałatki i przenosimy nasz obiekt na tackę, talerzyk lub podajemy ją osobie obok. Lód można 
zastąpić kostką do gry, pudełkiem. 
Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=cp13KEqujgE
piosenka „Zima wcale nie jest zła”- dobrej zabawy.

6. Skradanka- zabawa wyciszająca

Dziecko staje naprzeciwko Rodzica. Gdy dorosły stoi tyłem do dziecka ono skrada się do niego
na palcach. Gdy Rodzic się odwróci dziecko staje nieruchomo. Zamieniacie się rolami gdy 
skradający się dotknie  przeciwnika.                  

                                    Miłej zabawy

https://www.youtube.com/watch?v=cp13KEqujgE

