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„Przebiśniegi”
1. Zabawa na powitanie.
Witamy się z dzieckiem piosenką pt.: „Na dzień dobry”. (załącznik nr 1)
https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs Wspólnie naśladujemy słowa piosenki. 

2. Wprowadzenie dziecka do tematu zajęć.
Pogadanka w oparciu o ilustracje.  Rozkładamy przed dzieckiem ilustracje przedstawiające zimową 
oraz wiosenną pogodę. Nazywamy obie pory roku. Opisujemy co znajduje się na obrazkach oraz 
zachęcamy do opisywania i wskazywania znanych dziecku elementów.  ( załącznik nr 2)

3. Zabawa badawcza - „Co się ukryło pod śniegiem?”.
Przygotowujemy pojemnik, do którego wkładamy ilustrację przedstawiającą przebiśniegi   (załącznik 
nr 3).  Zasypujemy obrazek  mąką.  Dajemy dziecku pędzelek i mówimy, że pod naszym śniegiem jest 
coś ukryte i musimy poszukać, co tam się znajduje. Dziecko odgarnia mąkę pędzelkiem i odnajduje 
ukryty obrazek przedstawiający przebiśniegi.  Wspólnie opisujemy, co się znajduje na ilustracji. 

4. Zabawa taneczna przy piosence pt. „Pachnąca wiosna”.
https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y Wspólny taniec z chustą. 

5. Zabawa dydaktyczna „Gdzie ukryły się przebiśniegi?”.
Rozkładamy przed dzieckiem różne obrazki i prosimy o wskazanie tych, na których widzi przebiśniegi.
( załącznik nr 4)

6. Zabawa plastyczna- „Przebiśniegi”.
Zapraszamy dziecko do stołu, rozdajemy kartkę, zieloną słomkę, waciki kosmetyczne oraz klej.  
Wspólnie naklejamy na kartkę zieloną słomkę i wycięte przez rodzica płatki kwiatka- zrobione z 
płatków kosmetycznych. 

7. Zakończenie zajęć.
Dziękujemy dziecku za wspólną zabawę i nagradzamy dziecko brawami. 
Mam nadzieję, że przygotowane przeze mnie zajęcia umiliły Państwu czas wspólnie spędzony z 
dzieckiem.  Myślę, że zaproponowane zabawy mogą być wspaniałą okazją do aktywnego i 
wartościowego spędzania czasu w domu.  Z niecierpliwością czekam na Państwa pociechy w żłobku, 
gdy już będzie to możliwe.  

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y


ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1-  Piosenka „Na dzień dobry”

,,Na dzień dobry"

Na dzień dobry klaszczą dzieci
klaszczą raz i dwa,
Na dzień dobry klaszczą dzieci
Witam dzieci was.

Na dzień dobry tupią dzieci
Tupią raz i dwa,
Na dzień dobry tupią dzieci
Witam dzieci was.

Na dzień dobry skaczą dzieci
skaczą raz i dwa,
Na dzień dobry skaczą dzieci
Witam dzieci was.

Na dzień dobry tańczą dzieci
tańczą raz i dwa,
Na dzień dobry tańczą dzieci
Witam dzieci was.



Załącznik nr 2-  ilustracje wiosny i zimy 



Załącznik nr 3- Przebiśniegi



Załącznik nr 4-  obrazki 


