
 

 

 

Temat tygodnia: Zabawy zimowe 

24.01 – 28.01.2022 r. 

 

Poniedziałek 

 

1. ,, Zimowa gimnastyka w podskokach” 

Poćwiczcie podskoki, wymachy, turlanie kul śniegowych,                                                                 

a w tym pomoże Wam nagranie: 

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s 

 

 

2. Karta pracy, cz. 2, nr 64. 

Wykonajcie poniższą kartę pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s


              

 

Rysujcie po śladzie drogi chłopca do bałwanka. 

 



 

3. Zabawy watą – zabawa sensoryczna 

Weź do rączki kawałek, kłębek większy waty, poodtykaj                                                        

i odpowiedz na pytania: 

− Jaka jest wata? (Miękka, biała, lekka, delikatna...). 

− Do czego można wykorzystać watę? (Do obmycia rany, do zmycia makijażu, 

do wypełniania poduszek). 

Zabawy z wykorzystaniem waty 

• Trzymanie waty na różnych częściach ciała, chodząc. 

• Dmuchanie na watę. 

• Podrzucanie kłębka waty do góry i upadanie razem z nim na podłogę. 

Szukanie zależności między watą a płatkami śniegu. 

Odpowiedz na pytanie: 

W czym podobna jest wata do płatków śniegu? 

 Co się stanie, gdy ściśniemy dużo płatków śniegu? (Z miękkiego śniegu zrobi się 

twardy). 

 

4. ,,Bałwankowa rodzinka” - zabawa muzyczno – ruchowa 

Zaproś do zabawy rodziców, rodzeństwo i wspólnie potańczcie do piosenki                     

,, Bałwankowa rodzinka” 

https://www.youtube.com/watch?v=0U8mxOZrd4M 

 

5. ,, Bałwanek” – praca plastyczna 

Wyklej bałwanka watą, doklej mu oczy, nos, buzię, guziki, kapelusz, miotłę                  

( według własnego pomysłu) 

 



 



 

 

 

Wtorek 

 

1. Zabawy zimowe na dworze 

Wspólnie z rodzeństwem, rodzicami pobawcie się na śniegu ☺  

O to propozycje: 

  Robimy wielką kulę 

Dzielimy się na 2 grupy i toczymy śniegowe kule. Wygrywa grupa, której kula 

jest większa. 

 Zróbmy ślizgawkę 

Czasami wystarczy po prostu znaleźć kawałek prostego chodnika lub asfaltu i go 

wyślizgać. Można także polać go odrobinę wodą i poczekać. Nie róbcie tego 

jednak tam gdzie mogą chodzić inni ludzie! 



 Zabawa w „śniegowicy” (to taka piaskownica, tylko ze śniegiem) 

Do zabawy można wykorzystać foremki z piaskownicy, łopatki, grabki, wiaderka. 

Podobnie jak na piachu, także i na śniegu można rysować, budować zamki, 

stawiać babki, robić podkopy i tunele. 

2.  Wykonajcie: 

 Kartę pracy, cz. 2, nr 65. 

− Posłuchajcie nazw tego, co jest przedstawione na zdjęciach. Powtórzcie je. 

− Połączcie liniami obrazki przedstawiające dzieci ze zdjęciami tego, czego im 

brakuje. 

 



Kartę pracy, cz. 2, nr 66. 

− Pokolorujcie rysunki tych ubrań, które zakładamy w zimie. 

− Rysujcie po śladach dróg kul śnieżnych. 

 

 



3. ,, Kazio i zima” – film edukacyjny 

Oglądając bajkę zwróćcie uwagę na jej treść. W filmie dowiemy się jak 

powstaje śnieg oraz jak zimują rośliny i zwierzęta. Kazio opowie o zimie, 

dowiecie się co to jest zima astronomiczna i zima kalendarzowa, kiedy 

zaczyna się zima i jakie święta obchodzimy zimą. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZUb6ntznDk 

 

Środa 

1. ,, Rozruszanka zimowa” – zabawy przy piosence 

Zaproście do zabawy rodzeństwo, rodziców i potańczcie przy piosence. 

Rozruszajcie ręce, rozruszajcie nogi ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=zhltAT1xZTQ 

 

2. Wiersz ,,Zabawy zimą” – posłuchajcie wiersza 

Autor: Bożena Forma 

 

Zimą jeździmy na nartach 

oznaczonymi szlakami. 

Po ośnieżonym torze 

pomknięmy saneczkami. 

 

Jak wielka tafla jeziora 

błyszczy lodowisko, 

łyżwy nas po nim niosą, 

chociaż jest bardzo ślisko. 

 

Mienią się gwiazdki śniegowe, 

mróz piękne wzory maluje, 

wkoło biało i biało, 

zima wszędzie króluje. 

 

Odpowiedzcie na pytanie : Co możemy robić zimą? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZUb6ntznDk
https://www.youtube.com/watch?v=zhltAT1xZTQ


3. „Śniegowe kule” – ćwiczenie kształtujące orientację przestrzenną 

Weź kartkę papieru śniadaniowego, zgnieć ją i wykonuj polecenia: 

• połóż kulę na dłoni 

• podnieś kulę wysoko 

• połóż kulę przed sobą 

• połóż kulę za sobą 

• połóż kulę obok siebie 

4. Raniutto Sensorki odc. 14 - Zimowy obraz  

Obejrzycie wraz z rodzicami czy rodzeństwem warsztaty, gdzie wyruszycie                        

z Sensorkami i muzykami Orkiestry Symfonicznej Filharmonii do śnieżnej 

krainy pełnej zimowej muzyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=6GoVTcqFzpI 

 

 

5. ,,Spadający śnieg’’ – praca plastyczna 

 

Materiały: 

• niebieska kartka 

• klej 

• płatki kosmetyczne 

• patyczki do uszu 

Na niebieskiej kartce przyklejcie na różnej wysokości, pionowo patyczki do uszu 

(padający śnieg). Na górną część kartki przyklejamy płatki kosmetyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=6GoVTcqFzpI


(chmury). 

 

Czwartek 

 

1. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki. 

Dobierzcie się parami, stańcie naprzeciwko siebie, powtarzając tekst za rodzicem 

i naprzemiennie klaszcząc: raz w swoje dłonie, raz w dłonie partnera. 

U-le-pi-my bał-wan-ka, 

śnie-go-we-go bał-wan-ka. 

U-le-pi-my go raz-dwa. 

U-le-pi-my bał-wan-ka, 

śnie-go-we-go bał-wan-ka. 

Le-pisz ty, le-pię ja!  

 

 

2. ,, Sporty zimowe” – film edukacyjny dla dzieci 

Obejrzyj  film edukacyjny, a następnie spróbuj wymienić wszystkie sporty 

zimowe. 

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

 

3.Karta pracy, cz. 2, nr 67. 

− Obejrzyjcie zdjęcia przedstawiające różne dyscypliny sportowe uprawiane 

zimą. Odczytajcie z rodzicem ich nazwy. 

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


 

 

 



4. Zabawy na śniegu – swobodna rozmowa na podstawie obrazka 

Porozmawiajcie z rodzicami, rodzeństwem na temat zabaw na śniegu. Zwróćcie 

uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z uroków zimy. 

• Rozmowa na temat obrazka: 

Omawianie zabaw zimowych przedstawionych na obrazku. Wymyślanie imion 

rozpoczynających się głoską podaną przez rodzica., np.: m – Marek, z – Zuzanna, 

k – Kamil, d – Dorota 

 

 



Piątek 

1.Opowieść ruchowa ,,Nasze zabawy na śniegu.” 

Rodzic opowiada historię, a dzieci za pomocą ruchów, gestów                                                        

i czynności odgrywają to, co dzieje się w opowiadaniu. 

Była zima. Śnieg padał i padał od samego rana. Przykrył bielutką kołderką 

drzewa, krzewy i domy. Kasia, Tomek i Arek postanowili pójść na podwórko, aby 

pobawić się na śniegu. Najpierw lepili śnieżki i rzucali nimi do siebie. Potem 

zaczęli lepić bałwana. Pierwsza kula była największa. Z wielkim trudem dzieci 

toczyły ją po śniegu. Nieco łatwiej było z drugą kulą, która była mniejsza. Trzecia 

kula – najmniejsza – nie sprawiła dzieciom już żadnego kłopotu. Tomek ustawił 

brzuszek bałwanka na największej kuli. Kasia położyła na niej trzecią kulę – 

głowę. Z kamyków zrobili bałwankowi oczy i guziki, z marchewki – nos, a                         

z patyczka – usta. Na głowę Arek założył mu stary kapelusz taty. Kiedy bałwanek 

był gotowy, dzieci stanęły wokół niego i wesoło zatańczyły. Potem Tomek 

ciągnął Kasię na sankach. Arek zaś przypiął narty, wziął kijki i wchodził na górę, 

aby potem z niej zjechać. Kiedy zaczął padać śnieg, dzieci wyskakiwały w górę, 

łapały w ręce śniegowe płatki i przyglądały się, jak topnieją. Wracając do domu, 

zatrzymały się przy zamarzniętej kałuży. Poślizgały się na niej na butach. 

Zmęczone wróciły do domu. Przed wejściem tupały nogami, aby otrzepać 

przyklejony do butów śnieg, otrzepały również ze śniegu swoje ubrania. Cieszyły 

się, że tak przyjemnie spędziły czas. 

 

2. Piosenka ,, Zima, zima, zima, pada, pada śnieg”  

Wysłuchajcie piosenki, spróbujcie się nauczyć oraz świetnie bawić się przy niej. 

https://www.youtube.com/watch?v=pvlkUq0XVnM 

 

3. Wiersz ,, Śnieg i dzieci”  

Wysłuchajcie wiersza czytanego przez rodzica czy rodzeństwo oraz 

porozmawiajcie na jego temat odpowiadając na pytania. 

 

Gdyby nie było 

w mieście dzieci, 

śnieg nie byłby potrzebny. 

https://www.youtube.com/watch?v=pvlkUq0XVnM


Bo spójrzcie, 

jak złości się dozorca, 

gdy biały puch odgarnia z chodnika, 

albo kierowca, 

gdy śnieżne płatki ściera z samochodu. 

A dzieci 

z piwnic 

wyciągają sanki, 

lepią bałwanki 

i wysoko, wysoko w górę 

rzucają śniegowe kule. 

 

Odpowiedzcie na pytania: 

− Kto się złości, gdy pada śnieg? 

− Kto się cieszy? 

− Co można robić zimą? 

4. Zabawa orientacyjno-porządkowa Mój bałwanek. 

Przygotujcie sobie kawałki włóczki oraz utwór muzyczny np. piosenka ,,, Nasza 

zima zła” 

https://www.youtube.com/watch?v=WuhtqV2sh3I 

Dzieci poruszają się po pokoju przy muzyce. Podczas przerwy w muzyce układają 

z włóczki, którą otrzymały na początku zabawy, kształt swojego wymyślonego 

bałwanka. 

5.Karta pracy, cz. 2, nr 69. 

− Narysujcie w tabeli tyle śnieżnych kul i gwiazdek, ile jest kropek na 

kostkach. 

− Rysujcie po śladach bałwana i zasp śnieżnych. Pokolorujcie rysunek. 

https://www.youtube.com/watch?v=WuhtqV2sh3I


 

 

 

 



Karta pracy, cz. 2, nr 70. 

− Policzcie bałwanki na każdym obrazku. Zapiszcie ich liczbę według wzoru. 

Przeczytajcie zapisy z rodzicem. 

 

 

 

 


