
Za oknem padał śnieg,
więc na pewno nie martwił się o swój zaprzęg i sanie.
A ja właśnie dzisiaj zapraszam was na zabawy pt.:



1.

Spróbujcie teraz odpowiedzieć
na następujące pytania do filmu:

-Kto narodził się w zagrodzie Św. Mikołaja?
- Jak miał na imię nowy renifer?

- Czy inne zwierzęta akceptowały Rudolfa? Jeśli nie ,
dlaczego?

-Jak Rudolf pomógł Mikołajowi?

https://www.youtube.com/watch?v=lt6qhRzhK-M

I) Jeśli macie możliwość wydrukujcie
i wytnijcie poniższy obrazek.

Następnie dopasujcie
zgodnie z liczbami i przyklejcie na kartkę. Do tej pory
poznaliście w przedszkolu już wszystkie wskazane
liczby na obrazku od 1 do 6. To tylko mała powtórka.

https://www.youtube.com/watch?v=qx5WvWjnWVM
https://www.youtube.com/watch?v=lt6qhRzhK-M




II) Zadanie kolejne - przed wami krótka historyjka

Uważnie słuchajcie tekstu, który przeczyta wam rodzic.
W naszej historyjce występują:

Oto oni.



- Spróbujcie wskazać, pierwszą literę imienia. Może
rozpoznacie już

i przeczytacie rodzicom nie tylko pierwsze litery
a nawet całe wyrazy.

- Zachęcam was do wydrukowania i ułożenia
obrazków we właściwej kolejności z tekstu.

Powstanie piękny zaprzęg z niezwykłymi reniferami.
Miłej zabawy.

Święty Mikołaj mieszka w Laponii razem ze swoimi elfami, reniferami
oraz panią Mikołajową. Jego renifery to Rudolf, Amorek, Fircyk,

Pyszałek, Tancerz, Kometek i Profesorek. Święty Mikołaj bardzo lubię
swoje elfy i renifery. Rudolf ma czerwony nos. Amorek jest dla wszystkich

bardzo miły. Fircyk uwielbia żarty. Pyszałek jest pyszny. Tancerz
uwielbia tańczyć. Kometek buja w obłokach.. Profesorek jest

najmądrzejszy ze wszystkich reniferów. Elfy ciężko pracują w fabryce
Świętego Mikołaja. Produkują i pakują prezenty. Renifery też czasem
pomagają elfom. Rudolf, Pyszałek i Tancerz potrafią przenosić ciężkie
pakunki. Profesorek świetnie odczytuje listę z prezentami. Święty Mikołaj
obdarowuje ich ciasteczkami i mlekiem. Elfy bardziej lubią mleko, a

renifery ciasteczka. Wszyscy razem spędzają miło czas.

”Reniferek Mikołaja - Tulinki”.

https://www.youtube.com/watch?v=4tHskrmmz0k

https://www.youtube.com/watch?v=4tHskrmmz0k


Jak w każdy wtorek w przedszkolu wykonujemy
zadania matematyczne. Właśnie w tym tygodniu

poznalibyśmy wspólnie cyfrę 7.
Na pewno jak wrócicie w przyszłym tygodniu,

będziecie już wiedzieć jak wygląda. Sporo dziś już się
o niej dowiedzieliście, dzięki różnym zadaniom,

piosence i historyjce o 7 reniferach.

„Magiczna liczba 7

https://www.facebook.com/watch/?v=1045959255560630

V) Przed wami trochę zabaw logopedycznych
to także element naszych spotkań.

https://www.facebook.com/watch/?v=1045959255560630






Wykorzystaj słomkę!

Wystarczy wydrukować, wyciąć i zacząć zabawę. Renifera kładziemy w dowolnym
miejscu na podłodze. Wybrane kółeczko należy wdmuchać w brakujące miejsce.



V) I to już koniec naszych wspólnych zabaw.
Jako ostatnią propozycję przedstawiam wam

pracę plastyczną pt. „Renifer”.

Wystarczy wyciąć trójkąt z kolorowego papieru, uszy
i rogi. Wszystko przyklejamy tak jak na obrazku.
Oczywiście można dokleić śnieżynki, może dodać

odrobinę brokatu, hmmmm :)
wszystko według waszego pomysłu.

Może i wy taką pracę wykonacie z rodzicami.
Było mi bardzo miło gościć dzisiaj w waszych domach.

Pozdrawiam Pani Ania :)




