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Tu Pani Ania. Witam Was serdecznie i zapraszam na zajęcia.  
Temat tygodnia: Zabawy na śniegu  
Temat dnia: Ubieramy się ciepło 

 

• Zabawę z wykorzystaniem rymowanki.  
Proszę przeczytać rymowankę, zaproponować dziecku wykonywanie 

ruchów podanych w tekście. 

 

Stuknę w ścianę, dywan pogłaszczę  
w stół uderzę. Hurra! Wrzasnę. 

 

• Proszę, aby dziecko wykonało ćwiczenie z Karta pracy cz.2 nr. 69: 
  

- narysuj w tabelce tyle śnieżnych kul i gwiazdek, ile jest kropek na kostkach.  
- rysuj po śladach bałwana i zasp śnieżnych.  
- Pokoloruj obrazek. 

 

• Gra online: „Ubrania na lato i zimę”. Aby zagrać w grę kliknij na link: 

https://wordwall.net/pl/resource/2814053/dzielenie-ubra%C5%84-na-letnie-i-zimowe-

symbole 

https://wordwall.net/pl/resource/2814053/dzielenie-ubra%C5%84-na-letnie-i-zimowe-symbole
https://wordwall.net/pl/resource/2814053/dzielenie-ubra%C5%84-na-letnie-i-zimowe-symbole


 
 
• Zabawa Zdrobnienia 

 

Dziecko podaje zdrobnienia od słów związanych z zimą, np. śnieg - śnieżek, 

sopel - sopelek, sanki - saneczki, czapka - czapeczka, kurtka - kurteczka, 

szalik - szaliczek, kurtka - kurteczka, kożuch - kożuszek. 

 

• Wiersz Stanisława Grabowskiego Śnieg i dzieci 

 
Usiądź wygodnie i posłuchaj wierszyka: 

 
Gdyby nie było 
 
w mieście dzieci, 
 
śnieg nie byłby potrzebny. 
 
Bo spójrzcie, 
 
jak złości się dozorca, 
 
gdy biały puch odgarnia z chodnika, 
 
albo kierowca, 
 
gdy śnieżne płatki ściera z samochodu. 
 
dzieci z piwnic wyciągają sanki, lepią bałwanki 
 
i wysoko, wysoko w górę rzucają śniegowe kule. 

 
 
 
 
Po przeczytaniu proszę dziecku zadać pytania: 
 

Kto się złości, gdy pada śnieg? 
 

Kto się cieszy? 
 

Co można robić zimą? 
 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Sporty zimowe 
 



Dziecko naśladuję jak poruszają się narciarze, łyżwiarze, saneczkarze… 

Na hasło Jesteś teraz….. 
 

• Rysowanie bałwanka na różne sposoby: 
 

- spróbuj narysować w powietrzu kształt bałwanka obiema rękami; 

 

- rysowanie bałwanka na dużej kartce papieru, 

 

- wymyśl, jak może śmiać się bałwanek 
 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Mój bałwanek 
 

potrzebne będzie: nagranie muzyki tanecznej z przerwami np.: ( 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U ), kawałki włóczki/sznurek 
 

Kiedy usłyszysz muzykę poruszaj się do niej (pomyśl do jakiego poruszania 

zaprasza). Rodzic zatrzymuje muzykę. Podczas przerwy w muzyce ułóż z 

kawałków włóczki/sznurka kształt swojego wymyślonego bałwanka. 
 

•Wykonaj ćwiczenie Karta pracy, cz. 2, nr 70 
 

Policz bałwanki na każdym obrazku. Zapisz ich liczbę według wzoru. 
 

Na pewno wszystko zrobisz wspaniale… 

 

• Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat „Zimy”: 

https://www.youtube.com/watch?v=CCk7scWQxAg 

 
 

Pozdrawiam serdecznie 
 

Pani Ania 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U
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