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prawa autorskie

Dziękujemy Ci za zainteresowanie naszymi zimowymi aktywnościami!
 

Karty zostały przygotowane przez Dorotę Bandurską (ZabawJAnki) do piosenki
"Śnieżny puch" autorstwa Joanny Jęczmionki (Pani Rytmika)

 
Jesteśmy pewne, że materiały jakie oddajemy w Twoje ręce będą początkiem

wyjątkowej, sensoryczno - muzycznej przygody, na którą serdecznie Cię
zapraszamy!

 
Będzie nam bardzo miło, jeśli korzystając z nich zechcesz podzielić się z nami

swoimi aktywnościami.
Z chęcią udostępnimy Twoje działania  w naszych mediach społecznościowych -

wystarczy, że nas oznaczysz:
@panirytmika oraz @zabawjanki.

 
Z materiałów możesz korzystać z dziećmi w domu, żłobku, przedszkolu, szkole, czy

gabinecie terapeutycznym - wszędzie tam gdzie będą przydatne. Jednocześnie 
 prosimy o nie  kopiowanie i nie rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody.

 
Z życzeniami wielu inspirujących chwil  

Asia  i Dorota
 



Wytnij wszystkie karty z zestawu. Od jednej ilustracji z pary
odetnij także napis. Teraz możesz używać ilustracji jak kart
trójdzielnych. Pozwól dziecku samodzielnie dopasowywać napisy
do ilustracji i nazywać je.

ułóż ilustracje na podłodze przed dzieckiem i przed sobą (jeden
komplet pojedynczych ilustracji dla każdego), następnie
wsłuchajcie się uważnie w słowa piosenki "Śnieżny puch" i
stukajcie dłońmi w odpowiednie ilustracje, kiedy usłyszycie
poszczególne słowa w piosence (duch, puch, mały, biały, śnieżny,
zimny).
Tą samą zabawę powtórzcie stukając w ilustracje pałeczką do gry
na ksylofonie/dzwonkach.
Aby urozmaicić zabawę, możecie także zagrać koncert! Podzielcie
między siebie ilustracje i do każdej z nich dopasujcie jakiś
instrument np. bęben, pudełko akustyczne, guiro, trójkąt,
tamburyn marakas. To będzie mnóstwo wesołej  zabawy, kiedy
będziecie próbować szybko zmieniać instrumenty! ;)

1.

Karty możesz wykorzystać także do następujących zabaw z piosenką
"Śnieżny puch": 

2.  Ajajaj! Śnieżna zawierucha zrobiła tu niezły bałagan! Pomóż
każdemu duszkowi znaleźć drugiego takiego samego do pary - połącz
je ze sobą białą kredą.

JAK SIĘ BAWIĆ:

3. Trochę tu za mało śnieżnego puchu. Przygotuj piękny zimowy
krajobraz malując na kartce zimowe płatki. Możesz do tego użyć białej
farby lub pasty do zębów. Maluj paluszkami lub filcowymi pomponami.
A może wolisz wykleić płatki śniegu z bibuły? Wybór należy do Ciebie!



Dobieranie w pary
Zabierając jedną rękawiczkę możecie użyć kart do gry w
"Piotrusia". Losujcie kartę, którą odrzucacie z gry, w taki sposób
aby nikt jej nie widział - wtedy do końca gry nie będzie
wiadomo, która karta jest "Piotrusiem", czyli kartą bez pary! ;)
Powtarzanie sekwencji obrazkowych - ułóż po jednej rękawiczce
z pary w dowolnej kolejności i poproś dziecko o ułożenie ich par
w takiej samej kolejności. Następnie zamieńcie się rolami.
Rękawiczkowa gra memory. Obróć karty ilustracjami do dołu, a
następnie poszukujcie par, pamiętając o tym, że jednocześnie
możecie odłonić tylko dwie karty. Jeśli to para, zabieracie ją dla
siebie. Jeśli nie, odkłądacie karty na miejsce, ilustracją do dołu,
starając się zapamiętać ilustracje. Teraz kolej następnej osoby!

4. Do pary, a może właśnie nie? Zanim zaczniecie zabawę
zalaminujcie karty lub przyklejcie je na karton, żeby mogły posłużyć
Wam dłużej ;)
Karty z rękawiczkami możecie wykorzystać na kilka sposobów,
zależnie od wieku dzieci:

 

 

JAK SIĘ BAWIĆ:

życzymy wspaniałej

zabawy!

Duszek - Puszek

Zrób kulkę z białej ciastoliny /
plasteliny a następnie ją rozgnieć.

Rozwałkuj ciastolinę w wybranym
kolorze i zrób z niej uśmiech.

Ulep oczy - otwarte lepiąc dwie
kuleczki lub zamknięte jeśli zrobisz je

z dwóch cienkich wałeczków.

Dodaj dwa okrągłe rumieńce.

Ciesz się
zabawą~!

5. Zapoznajcie się z instrukcją i stwórzcie własnego Duszka - Puszka!
A może całą rodzinkę?
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Obserwuj: @panirytmika i @zabawjanki
 

Inspirującej zabawy!
Asia  i Dorota

 

Potrzebujesz więcej

wartościowych

materiałów?


