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Tematem przewodnim e-booka 
jest zima, dlatego znajdziesz tu
propozycje na zajęcia w miesiącach
grudzień-luty. Postaram się
zainspirować Cię zarówno
świątecznie, jak i poświątecznie, 
bo sama wiem, że jest to całkiem
wymagający okres w roku. Dzieciom
towarzyszy dużo emocji, a my –
nauczyciele mierzymy się z trudami
przygotowań do rozmaitych
występów z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, a zaraz potem Dni Babci
i Dziadka.

Już na następnych stronach
znajdziesz podpowiedzi na moje
patenty sprawdzone na scenie, 
a potem będzie już tylko więcej i
więcej inspiracji, które pomogą
zaskoczyć, zaciekawić i
zaangażować twoich uczniów.
Zapraszam do lektury!

Co znajdziesz
w tym e-booku?
Przegląd moich autorskich
pomysłów stworzonych według
założeń projektu pod hasłem
"Pomysłowe DIY", czyli
wyjątkowo prostych do
przygotowania, a jednocześnie
sprytnych pomocy
dydaktycznych.
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Czas na rozruch... i patenty niezawodne na scenie 
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Piosenki ruchowe to jeden z najbardziej trafionych wyborów 
na rozgrzewkę podczas zajęć z dziećmi – pomogą ci rozruszać
uczniów, wprowadzić ich w dobry nastrój, a nawet... wyciszyć. 

Rolę takiej piosenki, która wpływa na koncentrację uczniów, a
jednocześnie, dzięki spokojnej melodii, działa wyciszająco pełni
np. "Little Snowflake" z kanału Super Simple Songs. Zapewne
zgodzisz się, że to też propozycja idealna na występy!

Zdradzę ci teraz co wykorzystuję już od lat jako gadżet
urozmaicający śpiewanie tej piosenki, a także świetnie
prezentujący się "na scenie". To śnieżynki z papieru
śniadaniowego!

Bardzo proste do przygotowania – poradzą sobie z tym nawet
sami uczniowie (5-6-latki spokojnie możesz do tego
zaangażować), a jednocześnie pięknie "tańczące" w powietrzu.
Śpiewamy z nimi całą piosenkę, śledząc jej tekst – uczniowie
kładą sobie swoje śnieżynki na głowie, nosie, dłoni, a na koniec
puszczają, by wolno opadały na podłogę. Super efekt, wypróbuj
koniecznie!
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"Jingle Bells", 
"Ring the Bell" (Maple Leaf Learning)
"Jingle Jingle Little Bell" (Super Simple Songs).

Tańczące papierowe śnieżynki to jeden z dwóch patentów, po
które sięgam od lat w okresie świąteczno-zimowym. Druga
propozycja to bransoletki z dzwoneczkami. 

Na ten prosty pomysł – zawieszenia uczniom dzwoneczków na
rękach, zamiast wręczania im ich do rąk, wpadłam kiedyś przy
okazji ćwiczenia piosenki "Jingle Bells" na bożonarodzeniowe
występy. Potrzebowałam bowiem, by moi uczniowie mieli wolne
ręce i mogli odgrywać nie tylko dzwonienie dzwoneczków, ale
także wykonywać inne ruchy.

Same dzieci też uwielbiają te gadżety! Wszystko, czego do ich
przygotowania potrzebujesz to ozdobne dzwoneczki (o średnicy 2-
3 cm) i druciki kreatywne. Przełóż drucik przez uchwyt
dzwoneczka, drucik zakręć dookoła ręki i gotowe!

Tak przygotowane dzwoneczki możesz wykorzystać do piosenek:
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Początek grudnia to u mnie czas poświęcony tematowi "Toys" 
w mikołajkowej odsłonie. Od Dnia Pluszowego Misia gładko
przechodzimy do rozmów o przygotowaniach do Świąt w rytm
piosenki "What do you want for Christmas?". A skoro Santa is on
his way ,  robimy przegląd zawartości jego worka.

By odkryć co takiego przygotowały jego dzielne elfy,
prześwietlamy prezenty!

Prześwietl prezent!
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Co będzie potrzebne do przygotowania tej aktywności?

Wydrukowane na papierze o gramaturze 160 g/m2* prezenty z
kolorowymi kokardkami (znajdziesz je na stronie 9) oraz prezenty
z zabawkami w środku (ze strony 10), latarka.

I to wszystko! Kart z prezentami nawet nie musisz ze sobą
sklejać.

Moja podpowiedź:

Wytnij je, tnąc po przerywanych liniach. Następnie podłóż
prezenty z zabawkami pod te z kolorowymi kokardkami (*ważna
jest większa gramatura papieru, by grafiki z zabawkami nie
prześwitywały) i zepnij je za pomocą spinacza do papieru lub
ozdobnego - takiego, jak te widoczne na zdjęciu poniżej. 

To da ci możliwość zmieniania zawartości prezentów. W pakunku
z różową kokardą raz może znaleźć się miś, a innym razem lalka.
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Tak przygotowane prezenty są już gotowe do prześwietlania.

Jak się bawić?

Zaprezentuj dzieciom prezenty, powtórzcie nazwy kolorów,
następnie powiedz, że zastanawiasz się co jest w środku każdego
z nich. Zapytaj dzieci, czy mają pomysł jak można to sprawdzić
(być może poznały już zabawę z latarką przy okazji innych
tematów i chętnie podpowiedzą – daj im się wykazać!)

Trzymając każdy z prezentów tak, by dzieci miały szansę
zobaczyć zawartość, oświetl światłem latarki [1] tył prezentu.
Wówczas ukaże się jego zawartość. Nazywajcie to, co widać.

Zachęć dzieci do zapamiętania jakie zabawki były
przyporządkowane którym kolorom. Układaj prezenty na dywanie 
i na koniec sprawdź co zapamiętali Twoi uczniowie.

[1] Jeżeli zapomnisz latarki lub rozładuje ci się telefon, zawsze możesz skierować
prezent pod światło lampy lub przyłożyć do szyby. 
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Zimowi bohaterowie
Zimowy czas lubię za to, że przez kolejne tematy mogą
prowadzić nas sympatyczni bohaterowie, a jest ich na tyle wielu,
że z powodzeniem można zorganizować tydzień (albo i dwa,
jeżeli zajęcia prowadzimy rzadziej) poświęcony każdemu z nich,
przy okazji utrwalając ciekawe słownictwo.

Mali uczniowie przywiązują się do nich i chętnie uczestniczą 
w zabawach z tymi uśmiechniętymi postaciami.

Właśnie dlatego na moich zajęciach już kilka lat temu zagościli
Bałwan i Renifer, którzy zostali z nami na stałe. Ten pierwszy
stał się bohaterem zajęć o zimie i śniegu, a także o zimowych
ubraniach i karnawale [2], natomiast drugi umożliwił nam
utrwalenie i poznanie nowego słownictwa związanego z
częściami (nie tylko ludzkiego) ciała i był idealnym
przewodnikiem po świecie zwierząt arktycznych.

[2] przebieranie bałwana to aktywność, którą opisywałam kiedyś na swoim
blogu, a teraz materiały do jej przeprowadzenia dostępne są w moim
sklepie: zobacz Winter Pack.
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Sama od lat korzystam ze szablonów wyciętych dawno 
temu z brystolu, ale z okazji "Pomysłowego DIY na zimę"
postanowiłam stworzyć szablony do druku, które pomogą
każdemu szybko i sprawnie powołać tych sympatycznych
bohaterów do życia i wykorzystać ich na zimowych zajęcia [3].
Znajdziesz je na stronach 13-16.

Moja podpowiedź:

Zarówno bałwana, jak i renifera możecie zbudować w pionie.
Wykorzystanie np. tablicy korkowej, do której wraz z uczniami
będziecie przyczepiać kolejne ich części sprawi, że postać będzie
lepiej widoczna nawet w sporej grupie, a leżące na podłodze
elementy nie zostaną "przejęte" przez uczniów :).

[3] Na moim blogu znajdziesz dodatkowe, darmowe materiały i pomysły na
aktywności z udziałem obydwóch bohaterów. 
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Przygotowanie tej pomocy zajęło mi może 15 minut, 
a zapewniła ona zabawę mnie, moim uczniom i dzieciom przez
dobrych kilka dni (i wciąż ma się dobrze, zostanie wykorzystana
za rok!). Dodatkowo bardzo cieszy mnie fakt, 
że jest ona bardzo w duchu zero waste.

Do przygotowania totemu potrzebne będą  rolka po folii
aluminiowej, kawałek mocniejszej tektury, 3 (lub więcej) rolki 
po papierze toaletowym, klej na gorąco i np. wydrukowane z
kolejnych stron materiały. Oczywiście możesz też przygotować
własną wersję totemu. Ja postawiłam na utrwalanie nazw
sympatycznych zimowych bohaterów, których widać na
zdjęciach poniżej.

Totem
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Długą rolkę po folii aluminiowej przyklej za pomocą kleju 
na gorąco do przygotowanego kawałka tektury, na rolkach po
papierze toaletowym umieść wycięte grafiki przedstawiające
misia polarnego, bałwana i pingwina. 

Jak się bawić?

Podczas zajęć prezentuj dzieciom przygotowane karty, na której
nasi bohaterowie pojawiają się w różnych konfiguracjach. Na
początku zaproś ochotników do ustawiania nakładania rolek 
na przygotowany "słup" w odpowiedniej kolejności – tak, by
odwzorować układ z karty.

Kiedy dzieci będą już dobrze wiedziały na czym polega ta
zabawa, zaproś chętne dzieci (najlepiej parami) do stolika.
Niech usiądą tak, by nie widziały tego, co będziesz prezentować
pozostałym uczniom. 

Dzieciom, które siedzą z tobą w kole pokazuj karty – wzory. 
Ich zadaniem będzie dyktowanie odpowiedniej kolejności, 
w jakiej pojawiają się na karcie bohaterowie [4] tak by dzieci,
które siedzą przy stoliku mogły odwzorować ten układ, 
nie patrząc na wzór.

[4] Powinni zaczynać 
od tego, który widnieje 
u dołu karty.
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Wszystkożerny pingwin
Ten słodziak skradł już serca moich uczniów. Zapoznaj go także
ze swoimi! Jest nie tylko uroczym urozmaiceniem zimowych
zajęć, ale też fajnym motywatorem, który zachęca dzieci do
mówienia.

Do jego przygotowania potrzebujesz szablonu ze strony 22 oraz
kawałka papieru śniadaniowego i taśmy klejącej.

Wytnij otwór na wysokości brzucha pingwinka. Dla trwałości
dobrze go zalaminować, ale możesz to zrobić dopiero po
wycięciu. Od tyłu przyklej kawałek papieru śniadaniowego, 
który zakryje cały otwór. 

Przez brzuszek pingwina będą prześwitywały przykładane do
niego obrazki, ale to, co interesujące, nie będzie widać ich od
razu, tak jakby to było w wypadku, gdybyśmy odpuścili już
zaklejenie brzuszka kawałkiem papieru. Dzięki niemu (papier 
jest prześwitujący, ale nie przezroczysty) osiągamy efekt
"wyłaniania" się obrazka z brzucha pingwinka, co zdecydowanie
przyciąga uwagę uczniów.
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Jak bawić się z jego wykorzystaniem?

Czy słyszałaś/eś o kartach do drylowania słownictwa? To jeden
z moich pomysłów, który ułatwia ćwiczenie z dziećmi poprawnej
wymowy wybranych słów. Cały patent z kartami polega na tym,
że pojawiają się na nich obrazki umieszczone w małych i
dużych kółeczkach. Na widok obrazka w małym kółeczku, 
dzieci wypowiadają widniejące na nim słowo po cichu, na widok
obrazka w dużym - głośno. Na kartach pojawiają się różne
sekwencje obrazków w małych i dużych kółeczkach, a zadaniem
dzieci jest odczytywanie tak powstałych "kodów". To zachęca je
do wielokrotnego powtarzania tych samych słów.

Na podobnej zasadzie bawimy się z pingwinkiem! Wykorzystuję
tu obrazki przyczepione do patyczków laryngologicznych (w tej
formie prezentuje się je bardzo wygodnie). Są to duże lub małe
kółeczka z zimowym słownictwem. Przykładam wybrany
obrazek do brzucha pingwinka, a dzieci reagują w odpowiedni
sposób, w zależności od tego, co się z tego brzuszka wyłoni.
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Do jego przygotowania potrzebujesz większego słoika (fajnie
wygląda taki z czarną zakrętką), 2 czarnych kółeczek (ja
wykorzystałam te ze strony 13) do zrobienia oczu i 
4 do zrobienia buzi oraz pomarańczowego trójkątnego nosa.

Wszystkie elementy przyczepiłam za pomocą samoprzylepnych
rzepów. Dzięki temu mogę w przyszłości zamienić je na inne.
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Snowman Jar,
czyli słoik do zadań specjalnych!
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Jak bawić się z jego wykorzystaniem?

1) Gdy prezentujesz słoikowego bałwana po raz pierwszy, zwróć
uwagę dzieci na to, że coś jest nie tak. Zapytaj jakiego koloru
jest bałwan (słoik), którego widzą. Jeżeli padnie odpowiedź
"biały", powiedz, że nie (słoik jest przezroczysty), ale biały być
powinien!

„Let’s make it white!” – zaprezentuj uczniom wybrane kary
obrazkowe (w moim słoiku mieści się takich ok. 9-10), poproś
uczniów o nazwanie pierwszej z nich, zgnieć ja w kulkę i wrzuć
do środka. Powtórz to samo z kolejnymi, tym razem powierzając
zadanie przygotowywania kulek uczniom.

2) Tak przygotowany podczas jednych zajęć bałwan, będzie
idealnym gadżetem na rozgrzewkę podczas kolejnych – tym
razem wyjmujcie kule ze środka, proś uczniów o ich rozwijanie 
i nazywanie tego, co znajduje się na kartach.
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choinki wyciętej z brystolu (lub ewentualnie wydrukowanej 

kolorowych wieczek od ciastoliny,
dopasowanych do nich świątecznych obrazków – wybierz
takie, które przedstawiają słowa, które twoi uczniowie
poznali podczas świątecznych lekcji.

Jeszcze jedna propozycja świąteczna, i kolejna bardzo prosta do
przygotowania! 

Czego potrzebujesz?

     w formacie A3),

Obrazki przyczep do kolorowych wieczek np. za pomocą
dwustronnej taśmy klejącej, choinkę możesz zalaminować –
posłuży wtedy dłużej.

Jak się bawić?

Podczas zajęć zaprezentuj dzieciom kolorowe bombki, nie
pokazuj od razu co się na nich znajduje. Możecie powtórzyć
kolory i poćwiczyć liczenie.

Następnie zaproś ochotników do odwracania bombek w
wybranych kolorach, ich zadaniem będzie nazywanie tego, co
widzą na obrazkach.

Kiedy wszystkie bombki zostaną już odwrócone, czas
udekorować nimi choinkę!  Przyczepicie je za pomocą masy
mocującej.

Dekorujemy choinkę!
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Do zabawy wykorzystać można bardzo prostą piosenkę, której
melodię zapewne kojarzysz. Jeżeli nie, posłuchaj np. piosenki 
"10 Little Elves" na Youtubie.

 
1 little, 2 little, 3 Christmas balls, 
4 little, 5 little, 6 Christmas balls,
7 little, 8 little, 9 Christmas balls,
10 Christmas balls on the Christmas tree.

 
 
 
 
 
 

www.ful lof ideas.p l  |  "Pomysłowe DIY na z imę" 28

https://www.youtube.com/watch?v=KzPNNAogq3w&t=31s


www.ful lof ideas.p l  |  "Pomysłowe DIY na z imę"

Na koniec zostawiłam pomysł wcale nie najbardziej wymagający.
Wręcz przeciwnie! Prostota wykonania tego, co sobie wymyśliłam
zaskoczyła mnie samą :).

Okazało się bowiem, że obeszło się bez jakiegokolwiek klejenia,
ale zacznijmy od początku.

4 pory roku zamknięte w pudełkach
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Do przygotowania tych pomocy potrzebujesz przezroczystych
pudełek po jedzeniu na wynos [5], wydrukowanych i wyciętych
kół przedstawiających drzewa (znajdziesz je na stronach 31-32)
oraz różnego rodzaju wypełniaczy. Jak widzisz na zdjęciach
poniżej ja wykorzystałam: kolorowe pompony, wycięte ze
złotego holograficznego papieru za pomocą ozdobnego
dziurkacza kółeczka, pomarańczowe listki, także wycięte
dziurkaczem, i styropianowe kulki o średnicy 1 cm.

[5] Ja wykorzystałam pudełka, w których dostawaliśmy ryż, ich wysokość
to 6 cm, a średnica wieczka  – ok. 15 cm; do takich pudełek
przygotowałam materiały; średnica koła po wycięciu ma ok. 14 cm.
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Jak przygotować pomoce i do czego je wykorzystać?

Jeżeli odpowiednio dobierzesz rozmiar wydrukowanego koła
(lepiej, żeby było nieco większe, niż zbyt małe), wystarczy że
przyłożysz je do wieczka, obrazkiem w kierunku spodu pudełka i,
już po wrzuceniu do środka ozdobnych elementów, zamkniesz
wieczko tak, by przytrzymało obrazek w środku (jeżeli będzie za
mały, będzie "latał" i wówczas nie obejdzie się bez użycia taśmy
czy kleju). Prościej naprawdę być nie może! :)

Tak przygotowane pomoce możesz wykorzystać jako alternatywę
dla flashcards przy prezentowaniu słownictwa, możecie
budować z nich wieżę, rozpoznawać pory roku jedynie na
podstawie ozdobnych elementów, które widać w środku pudełek
lub po wydawanych przez nie odgłosach! Możesz też zmieniać
obrazki. Raz zamkniesz w pudełkach pory roku, innym razem pod
śniegiem ze styropianu możesz ukryć zimowe zwierzęta.
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rolki po papierze toaletowym (Totem),

rolka po folii aluminiowej (Totem),

kawałek grubszej tektury (Totem),

duży słoik (Snowman Jar) ,

kolorowe wieczka od ciastoliny (bombki na choinkę),

przezroczyste pudełka po jedzeniu na wynos (4 pory roku).

papier śniadaniowy,

ozdobne, kolorowe dzwoneczki,

druciki kreatywne,

spinacze do papieru/ ozdobne,

dziurkacze ozdobne,

kulki styropianowe,

kolorowy papier,

kolorowe pompony,

zielony brystol,

masa mocująca,

taśma klejąca,

klej na gorąco,

(opcjonalnie) rzepy samoprzylepne.

Rzeczy z odzysku:

Artykuły biurowe, papiernicze, spożywcze:

Lista potrzebnych rzeczy
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Mam nadzieję,  że podobają Ci się zebrane tutaj
pomysły. Wszystkie zostały wykorzystane na moich
zajęciach i  sprawdziły się wyborowo! Wiele z nich
możesz przerobić na wersje pasujące do pozostałych
pór roku -  zamiast do brzuszka żarłocznego pingwina
możecie zaglądać do brzucha wiewiórki ,  a zamiast
prezentów równie dobrze prześwietl icie wielkanocne
jajka! :)

PS. O Wielkanocnych magicznych jajach wspominałam
we wpisie na www.fullofideas.pl.

* * *

Będzie mi miło,  jeżeli  zechcesz podziel ić się opinią 
na temat e-booka TUTAJ

Życzę udanej zabawy
w zimowym klimacie!

Marysia
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