Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
serdecznie zaprasza najmłodszych czytelników
na zimowe spotkania z książką pod hasłem

Zimowe opowieści
bezpłatne zajęcia odbywać się będą
w czasie ferii /14 stycznia – 25 stycznia 2019r./
od godz. 11.00 w Bibliotece Głównej – Wypożyczalnia dla Dzieci
ul. Mieszka I 15, tel. 61 426-18-42
www.biblioteka.gniezno.pl

14 stycznia /poniedziałek/ – Pani Zima
 Taniec z soplem lodu – zabawa ruchowa.
 Lepienie bałwana – zabawa konstrukcyjna.
 Dziesięć bałwanków – Wanda Chotomska – inscenizacja
wiersza.
15 stycznia /wtorek/ – Dziewczynka z zapałkami
 Idziemy po śladach – zabawa ruchowa.
 Zimowa historia – opowieść ruchowa.
 Zapałczany zamek – praca zespołowa.

16 stycznia /środa/ – Mama Mu na sankach





Czytamy książkę o Mamie Mu.
Jazda na sankach – zabawa ruchowa.
Zimowe zagadki.
"Śniegowe chmury" – praca plastyczna.

17 stycznia /czwartek/ – Niedźwiadek polarny





Kra lodowa – zabawa sprawnościowa.
Na lodowisku – opowieść.
Taniec ze śniegowymi kulami- zabawa zespołowa.
"Mróz, mróz, mróz" – zabawa słowna.

18 stycznia /piątek/ – Muminki i pierwszy śnieg
 Prezentacja bohaterów z bajki o Muminkach.
 Tworzymy swoją latarenkę – praca plastyczna.
 Taniec na powitanie zimy – zabawa ruchowa.

21 stycznia /poniedziałek/ – Królowa śniegu





Poznajemy Królową Śniegu – czytanie fragmentów baśni.
Zaprzęg królowej – zabawa muzyczna.
Zanieś Królowej Śniegu klejnot – zabawa zręcznościowa.
Suknia – praca zbiorowa.

22 stycznia /wtorek/ – Zima Kubusia Puchatka





Jak to w Stumilowym lesie zimą było – czytanie bajki.
Przejście misiów zimową ścieżką – zabawa ruchowa.
Być misiem – niełatwa sprawa – zabawa sprawnościowa.
Tworzymy śniegowego misia – praca plastyczna.

23 stycznia /środa/ – Śnieżynka





Zapoznanie się z bajką "Śnieżynka".
"Świeci gwiazdka" – praca plastyczna
"Śnieżynka do śnieżynki "– zabawa ruchowa.
Wyścigi śnieżynek – zabawa sprawnościowa.

24 stycznia /czwartek/ – Rudolf Czerwononosy Renifer
 Zapoznanie się z reniferami w zaprzęgu św. Mikołaja
 Reniferze zadania.
 "Zaprzęgi" – zabawa ruchowa.

25 stycznia /piątek/ – Zakończenie
 Tańcząca loteryjka – zabawa taneczna.
 Świnka baletniczka – zabawa dźwiękowo-ruchowa.
 Przebierańce – twórcza zabawa zespołowa.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach

