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Temat: Zima - stymulacja polisensoryczna z wykorzystaniem elementów programu Poranny krąg 

Dzień dobry w ostatnim dniu tygodnia;-).  

Cele dzisiejszych zajęć: 

 Stymulacja wszystkich zmysłów; 

 Nawiązywanie poprawnych relacji; 

 Rozwijanie pozytywnych emocji i uczuć; 

 Usprawnianie pracy ręki i dłoni; 

 Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

 Wyrabianie świadomości własnego ciała. 

 

Do zajęć potrzebne będzie:  

 olejek miętowy lub zapachowy krem do rąk, 

 oliwka dla dzieci, 

 lampka zapachowa, 

 kartki, 

 niebieska i biała bibuła, 

 hula-hop, 

 słoik, plastikowe miseczki, 

 kasza, ryż, plastikowa butelka, 

 kostki lodu, 

 obrazki z pejzażem zimy. 

. 

Przebieg zajęć: 

1.    Rodzic zapala lampkę zapachową.  

2.  Zachęcam do powitalnej piosenki i jednoczesnego masowania oliwką o zapachu miętowym(może być 

zapachowy krem do rąk) dłoni dziecka: 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

3.   Piosenki, opowiadanie o zimie, wskazywanie. 

 Wysłuchanie piosenki o oznakach zimy - "Nasza zima zła" - dzieci zacierają ręce, wskazują nos, uszy. 

 Pokazywanie obrazków przedstawiających zimę i zimowe rekwizyty. Dopasowywanie do pracy (karta 

pracy nr 1). 

 Czytanie zimowej bajki. 

 Poszukiwanie w domu przedmiotów związanych z zimą np. czapki, szaliki, kurtka, rękawiczki, sanki 

itp. 

4.   Spotkanie z żywiołem. 

 Zabawy śniegiem, lodem np. smakowanie kostek lodu. 

 Wkładanie rąk do miseczek z ciepłą i zimną wodą. Przelewanie wody. 
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 Barwienie wody w słoiku np. niebieską bibułą. 

5. Tworzenie domowego instrumentu muzycznego. Do plastikowej butelki wsypujemy ryż lub kaszę. Taki 

samemu stworzony instrument możemy wykorzystać przy piosence - "Zima, zima". 

6.  Zabawy z hula-hop. Do hula-hop zawiązujemy paski białej/niebieskiej bibuły. 

7.  Dmuchanie baniek mydlanych. 

8.  Zabawy z naśladowaniem " Ja mówię, Ty pokaż", "Gdzie mam np. nos, ucho itd." 

 

 

     Na zakończenie polecam muzykę relaksacyjną:  

 https://www.youtube.com/watch?v=HFJo41Twfwg 

 

 

 

     Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. 

 Pozdrawiam Was cieplutko ciocia Ola:) 
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KARTA PRACY NR 1 

 

 


