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Temat: Bałwan 

W ramach dzisiejszy zajęć zachęcam do  zabaw związanych z zimą.  

Cele dzisiejszych zajęć: 

 Stymulacja percepcji wzrokowej; 

 Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

 Rozwijanie koncentracji uwagi; 

 Rozwijanie mowy czynnej i biernej. 

Do zajęć potrzebne będzie:  

 piłka, 

 wydrukowana karta pracy nr 1, 

 stare gazety, 

 większy pojemnik służący do wrzucania papierowych kulek z gazet, 

 wata,  

 klej, 

 biała kartka, 

 3 małe okrągłe talerzyki (różnej wielkości), 

 czarna kredka lub mazak, 

 pianka do golenia. 

Przebieg zajęć: 

Zadanie 1. Na początek polecam zabawę ruchową z wykorzystaniem piłki. Weźcie piłkę i spróbujcie pobawić 

się tak jak dzieci w poniższym nagraniu. Bawcie się wesoło ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=d7nfqxXn3A0 

 

Zadanie 2. Omawianie ilustracji i wskazywanie na ilustracji (karta pracy nr 1): śniegu, bałwana, dziewczynki 

na łyżwach, dzieci na sankach, dzieci na nartach, dzieci rzucające śnieżkami, dziecko robiące orła na śniegu. 

 

Zadanie 3. A teraz czas na prace plastyczną. Na białej kartce odrysuj kredką lub mazakiem trzy okrągłe spodki. 

Od najmniejszego do największego (w przypadku mniejszych dzieci - Proszę rodzica o odrysowanie). I mamy 

pięknego bałwana ;-). Teraz wyklej bałwana watą. Czarnym mazakiem dorysuj guziki i oczy. 

Zadanie 4. Malowanie wzorów w piance do golenia. Zachęcam do wspólnej zabawy z dzieckiem na stoliku lub 

tacę wyciskamy piankę do golenia. Na piance malujemy palcem kreski, koła, zygzaki itp.  
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Zadanie 5. Ze starych gazet dziecko ma za zadanie ugnieść jak najwięcej kulek. Następnie ustawiamy ok. 2 

kroków od dziecka pojemnik do którego ma wrzucać kulki (odległość możemy zwiększać lub zmniejszyć 

w zależności od możliwości dziecka).  

 

     Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. 

 Pozdrawiam Was cieplutko ciocia Ola:) 
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  KARTA PRACY NR 1 

(Karta pracy zaczerpnięta z A. Borkowska-Kociemba, M. Krukowska "Poznaję i rozumiem świat") 


