Temat dnia: Ciepło, mokro, wietrznie
26 listopada – piątek
Dzień dobry Słoneczka!

1. Na początek Muzyczna gimnastyka w podskokach.
2. Posłuchajcie opowiadania Ewy Szelburg- Zarębiny pod tytułem „Kto szedł do
Babulki Zimy po nowe odzienie”.
W lecie się można ubrać w byle co. Spać byle gdzie, bo ciepło. Ale teraz, gdy zimo?
Kłopot. Poleciały ptaszki do Babulki Zimy. Stuk-puk! Stuk-puk! dziobkami w lodową
szybkę. Wyjrzała Babulka Zima ze swojej chałupki na lodzie.
– Kto tam? Czego potrzebuje?
– To my, ptaki. Potrzebujemy puchowych kamizeli, bo nam bardzo zimno. Dała
Babulka Zima puchową kamizelę ptakom. Sama siadła sobie pod piecem i pierze
drze.
Aż tu biegnie zając z wiewiórką.
Stuk-puk! Stuk-puk! pazurkiem w lodowe drzwi chałupki.
Wyjrzała Babulka Zima.
– Kto tam? Czego potrzebuje?
– To my, zając Szarak z wiewiórką Rudaską. Prosimy o inne futerka.
– O jakie?
– O jaśniejsze, bo w tych ciemnych z daleka widać nas na białym śniegu. Poszukała
Babulka Zima w swojej zimowej skrzyni. Znalazła jasne futerka dla zająca i
wiewiórki.
– Macie, ubierzcie się i zmykajcie!
Ubrali się i zniknęli. Babulka siadła pod piecem i pierze drze. Aż tu człapie coś
wielkiego po śniegu. Stuk-puk całą łapą w śniegowy dach lodowej chałupki. Babulka
Zima od razu wiedziała, że to stary niedźwiedź z dąbrowy. Wydostała dla niego
największy i najcieplejszy kożuch.
– Masz misiu, okryj się ciepło. Wróć do dąbrowy i śpij!
– Dziękuję zamruczał miś. Okryje się po sam nos i będę spał do wiosny.
Poszedł. A Babulka Zima znów wzięła się do darcia pierza. Już jej chyba nikt nie
przeszkodzi.

Rozmowa na temat opowiadania:
•

Jakie zwierzęta przyszły do Babulki Zimy?;

•

O co prosiły zwierzęta?;

•
•

Co Babulka Zima dała zwierzętom?;
Dlaczego zwierzęta prosiły o nowe ubranie?;

•

Czy znacie inne zwierzęta, które potrzebują ciepłych ubrań na zimę?.

3. „Zwierzęta w lesie” – zabawa ruchowa. Rodzic podaje nazwę zwierząt: ptak,
wiewiórka, zając, niedźwiedź, a dziecko próbuje naśladować wymienione
zwierzę.
4. Przypomnijcie sobie piosenkę „Kolorowy deszcz” .
Powtórzcie za rodzicem słowa drugiej zwrotki:
Chociaż pada szary deszcz,
kredki z deszczu śmieją się.
Każda kredka ostrzy nosek
i rysować chce.
Ref: Na niebiesko, fioletowo, żółto i różowo.
Na zielono, na czerwono i pomarańczowo.
Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę.
5. „Baranki” – zabawa plastyczna. Dziecko otrzymuje szablon baranka
(szablon). Dziecko koloruje oczy, rogi, kopytka, a watą lub płatkami
kosmetycznymi ozdabiają baranka.
6. Jezus jest dobrym Królem.
Pan Jezus jest Królem Wszechświata. Dla Niego najważniejsza jest miłość
i dobroć, dlatego chce, abyśmy byli dobrzy i sobie nawzajem pomagali.
Zadanie do wykonania: Spróbuj zrobić coś dobrego dla swoich bliskich.
Zaśpiewaj piosenkę "Jesteś Królem" dodając odpowiednie gesty. Link do
piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=NRxiGwluKB8

Pozdrawiam cieplutko i życzę miłej zabawy.

