
 

Wtorek 14.12.2021 r.  

I. Opowieść ruchowa „W ogrodzie przedszkolnym”  I.5, IV.2 

N. opowiada, a dzieci naśladują czynności, o których mówi.  

Od samego rana padał śnieg. (Dzieci naśladują ruchami dłoni padający śnieg). Dzieci ubrały 

się i wyszły do ogrodu przedszkolnego, aby się pobawić. (Naśladują ubieranie się i marsz do 

ogrodu). Chwytały spadające płatki śniegu i przyglądały się im. (Wyskakują obunóż w górę, 

chwytają na niby płatki śniegu i je oglądają). Śniegu napadało bardzo dużo. Dzieci brodziły 

po nim, wysoko unosząc nogi. (Chodzą z wysokim unoszeniem kolan). Postanowiły odgarnąć 

śnieg, aby powstały ścieżki, po których byłoby wygodnie chodzić. (Naśladują odgarnianie 

śniegu łopatą). Chłopcy wpadli na pomysł, aby lepić śnieżki i rzucać nimi. (Naśladują 

lepienie kul i rzucanie nimi w różnych kierunkach). Wszyscy byli oblepieni śniegiem jak 

bałwanki. Przed powrotem do przedszkola dzieci musiały więc otrzepać ze śniegu buty i 

ubrania. (Tupią nogami, otrzepują różne części garderoby wskazane przez N.). Rękawiczki 

były całe mokre. Dzieci rozcierały zmarznięte ręce i chuchały w nie, aby je ogrzać. (Pocierają 

rękami o siebie, chuchają w ręce przyłożone do ust). 

II. Zabawa przy piosence Pani Zima. Cel: umuzykalnianie dzieci (nauka pierwszej zwrotki i 

refrenu). IV.7 

N. nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy. Zawiesza ilustracje na 

tablicy. Przedstawia ruchem dane elementy pogody, a dzieci go naśladują. Np. Pada śnieg – 

N. porusza rękami i palcami z góry na dół, kołysząc się na boki. Zamieć – obraca się szybko, 

na zmianę, w prawą i w lewą stronę. Sople – stoi na baczność, ręce trzyma wzdłuż ciała. 

Drzewo w zimie – stoi w lekkim rozkroku, ręce trzyma wyciągnięte do góry. 

Słuchanie piosenki Pani Zima      

https://www.youtube.com/watch?v=cF_fKQry13Q  

 Rozmowa na temat piosenki. 

− Co zrobiła zima biała?  

− Co leci z nieba? 

− Czy dzieci cieszą się, że jest zima?  

− Jak bawią się dzieci na śniegu? 

Zabawa przy piosence według B. Formy 

Ustawienie: w parach, na środku sali. 

Dzieci:  

- tworzą z dłoni daszki nad oczami, spoglądają to w jedną, to w drugą stronę,  

https://www.youtube.com/watch?v=cF_fKQry13Q


- naśladują palcami dłoni padający śnieg,  

-  trzymają ręce uniesione w górę, poruszają nimi w nadgarstkach 

- naśladują palcami dłoni spadające płatki śniegu,  

- w parach stają twarzami do siebie, wykonują  ukłon, 

- tworzą w parach zaprzęgi, miarowo podskakują.  

 

Środa 15.12.2021 r.  

I. Ćwiczenia oddechowe Śnieżynki.  

Śnieżynki wycięte z papieru i zawieszone na białej włóczce (dla każdego dziecka).  

N. rozdaje papierowe śnieżynki i prosi dzieci, aby – trzymając je przed sobą – wciągały 

powietrze nosem i wypuszczały ustami, wprowadzając śnieżynki w ruch, tak jak robi to 

wiejący wiatr. Następnie dzieci dobierają się w pary. Jedno dziecko trzyma w obu rękach 

dwie śnieżynki, a drugie wprowadza je w ruch, dmuchając na nie. Po chwili następuje zmiana 

ról. 

II. Zestaw zabaw ruchowych I.5,8 

Zabawa ruchowa Zabawy na śniegu. Tamburyn. 

Dzieci biegają swobodnie po sali, gdy N. gra na tamburynie. Na hasło Pada śnieg, unoszą 

dłonie do góry i poruszają palcami – naśladując spadające płatki śniegu. Następnie naśladują 

zabawy na śniegu: jazdę na nartach, na sankach i na łyżwach, toczenie kuli, lepienie 

bałwanka, rzucanie śnieżkami do celu.  

Zabawa z zatrzymaniem ruchu – Lodowe figurki. Trójkąt.  

N. gra rytmicznie na trójkącie, dzieci chodzą po sali. Gdy usłyszą tremolo na trójkącie, 

zatrzymują ruch – zamieniają się w figurki lodowe.  

Zabawa ruchowa w parach – Saneczki. Dzwonki.  

Dzieci dobierają się w pary, stają jedno za drugim i podają sobie ręce, zawijając palce w 

haczyki – jedno jest koniem, a drugie – saneczkami. Biegają po sali. N. gra na dzwonkach. 

Dzieci podczas przerwy w grze zamieniają się miejscami.  

Zabawa orientacyjno-porządkowa Zimowe ubranka.  

N. prosi, aby dzieci poruszały się po sali w wybrany przez siebie sposób, jedynie wtedy, kiedy 

powie nazwę zimowego ubrania (np. kożuch). Kiedy N. wypowiada nazwę innej części 

garderoby niż zimowa, dzieci się nie ruszają.  

Zabawa ruchowo-naśladowcza Spacer przez zaspy. Tamburyn.  

Dzieci naśladują ruchem chodzenie przez zaspy śnieżne (wysokie unoszenie kolan). N. gra na 

tamburynie. Gdy N. przestaje grać, dzieci stają nieruchomo. 



 

Czwartek 16.12.2021 r. 

I. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Skrzypi śnieżek. IV.2, I.5 

Dzieci słuchają rymowanki, a następnie powtarzają za N. słowa dźwiękonaśladowcze z 

różnym natężeniem głosu. Potem poruszają się, słuchając rymowanki. 

Wietrzyk wieje: wiuuu, wiuuu, wiuuu,- naśladują poruszanie się drzew na wietrze 

chce obudzić cię ze snu.- przeciągają się, 

Śnieżek skrzypi: skrzyp, skrzyp, skrzyp- klaszczą w dłonie, 

przykrył puchem ziemię w mig.- naśladują dłońmi padający śnieg, 

Jadą sanki: szur, szur, szur,- pocierają jedną dłonią o drugą, 

choć nie mają wcale kół.- poruszają palcem wskazującym na boki 

Wróbel ćwierka: ćwir, ćwir, ćwir,- w geście przeczenia 

a na drzewie siedzi gil.- machają rękami jak skrzydłami ptaka, przykucają, 

 

II. Ćwiczenia liczbowe w formie opowieści matematycznej „Nasza rodzina bałwanków” 

IV. 15, 2 

Rozwiązywanie zagadki.  

Obrazek przedstawiający bałwana.  

Ze śniegu ulepiony,  

Stoi sobie sam  

ma kapelusz na głowie.  

ten śniegowy pan. (bałwan)  

Po rozwiązaniu zagadki Nauczycielka umieszcza na tablicy obrazek przedstawiający bałwana. 

Zabawa Tworzymy bałwanki.  

(Dla każdego dziecka zestaw trzech kół różnej wielkości, wycięte z kolorowego papieru 

miotła i kapelusz, flamastry). 

N. opowiada, a dzieci układają przed sobą z odpowiednich elementów bałwanki. Każde 

dziecko ma zestaw trzech kół różnej wielkości, miotłę i kapelusz (wycięte z kolorowego 

papieru).  

Kiedy spadł puszysty śnieg, dzieci postanowiły ulepić bałwanka. Najpierw utoczyły ze śniegu 

dużą kulę. (Dzieci kładą przed sobą największe ze swoich kół). Ustawiły ją pośrodku ogrodu. 

Potem utoczyły kulę trochę mniejszą od tej poprzedniej i ustawiły ją na dużej. (Dzieci 

wybierają średnie koło i układają je na dużym kole).  



– Nasz bałwanek ma już nogi i brzuszek, ale brakuje mu jeszcze głowy – powiedziała pani. I 

dzieci szybko zabrały się do pracy. Ulepiły jeszcze jedną kulę – mniejszą od dwóch 

pozostałych. Umieściły ją na samej górze. Było to trudne, ale świetnie sobie poradziły. 

Bałwan miał głowę. (Dzieci dokładają najmniejsze koło). 

 – Jaki to bałwan... – powiedział Tomek. – To przecież tylko śniegowe kule. Duża, mała i 

najmniejsza. A gdzie oczy, nos i usta? Przydałyby mu się też kapelusz i miotła, na której 

siadałyby ptaki. Musimy dokończyć bałwanka. (Dzieci rysują flamastrami na najmniejszym 

kole oczy i nos, dokładają kapelusz i miotłę, wycięte z kolorowego papieru).  

N. stwierdza, że w sali powstała rodzina bałwanków. Proponuje jej obejrzenie. Dzieci 

oglądają powstałe bałwanki; wypowiadają się na temat ich wyglądu – dostrzegają różnice i 

podobieństwa (bałwanki mają takie same kule; różne twarze i kapelusze w różnych kolorach). 

Zabawa Liczymy i porównujemy.  

Dzieci siadają przed swoimi bałwankami i wykonują polecenia N. Liczą, z ilu kół składa się 

bałwanek; podnoszą do góry koła: duże, a potem mniejsze i najmniejsze 

 

Piątek 17.12.2021 r. 

I. Zabawa „Nasze płatki śniegu.”  IV.8 

(Kwadraty z niekarbowanej bibuły (o wymiarach: 8 cm x 8 cm), duży kawałek niebieskiej 

tkaniny.) 

 Dzieci wydzierają dowolne kształty z kwadratów wyciętych z niekarbowanej bibuły. 

Układają je na dużym kawałku niebieskiej lub granatowej tkaniny rozłożonej na podłodze. 

Dzieci ustawiają się dookoła tkaniny, chwytają za jej brzegi, unoszą do góry i lekko nią 

falują. Obserwują poruszające się bibułkowe płatki śniegu. Wykonują ćwiczenia oddechowe: 

dmuchają na bibułkowy płatek leżący na dłoni 

II. Wodzenie po śladzie rysunku choinki.  IV.8 

(Rysunki choinki, farby, gąbki ) 

Dzieci dostają schematyczny rysunek choinki (grube szare linie). Wodzą palcami (najlepiej 

kolejno każdym) po liniach, mówiąc (za N.): 

 Choinka, choinka pięknie przystrojona,  

choinka, choinka przyszła dzisiaj do nas.  

Dzieci przy użyciu gąbek i farby ozdabiają szablon choinki. 


