
ZADANIA DLA GRUPY „KRASNOLUDKÓW” 

„Bezpieczne zabawy zimowe” :  Zła zima – Maria Konopnicka ” 31.01.22 r. poniedziałek. 
 
 
 

1. Ćwiczenie poranne z rodzicami: 
„Pada śnieg” Dziecko razem z rodzicem naśladują wirujące płatki śniegu , na sygnał 

rodzica ( z wykorzystaniem instrumentu dostępnego w domu, lub spokojnej muzyki ) 

wykonujemy cichy przysiad. Na kolejny  sygnał ponownie wirujemy ( może nastąpić 

zmiana ról) 

 

„Kulig”  zabawa w parach. Dziecko z rodzicem ( lub rodzeństwem) tworzą zaprzęg, 

i truchcikiem  biegną po pokoju. Po chwili następuje zmiana ról.  

 

„Toczymy kule ze śniegu” . Naśladujemy z dzieckiem toczenie „kul śniegowych”-  

pozycja skłon w przód. Po każdej kuli następuje wyprost.  

 

„ Marsz z płatkiem śniegu na głowie”  Z  kartki papieru wycinamy kółeczka 

( lub wykorzystujemy płatki kosmetyczne), który kładziemy na głowach ( dziecku i 

sobie) i maszerujemy po pokoju, tak aby nie zgubić „śnieżynki”. W trakcie spaceru 

możemy co pewien czas zmienić kierunek. 
 

2. Dmuchamy na płatki śniegu.   Ćwiczenia oddechowe. Do tego ćwiczenia potrzebujemy białą 
kartkę papieru i słomkę do napojów.  

            Białą kartkę papieru drzemy na wiele drobnych kawałeczków ( może pomóc nam w              

            tym dziecko jeśli potrafi ), które rozrzucamy  na stole. Na ustalone hasło   

            dmuchamy na nasze „śniegowe płatki”  przy użyciu słomki. Kto pierwszy zdmuchnie   

            swoje śniegowe płatki – tata, mama, czy dziecko?  

            Następnie układamy karteczki i na wewnętrznej części dłoni ( nie za dużo) 
            Przy każdym  ćwiczeniu oddechowym należy zadbać o spokojne, głębokie wdechy. 

 
3. „Zima zła” słuchanie wiersza Marii Konopnickiej ( patronki naszego przedszkola 

 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła 
Szczypie w nosy, szczypie w uszy.  
Mroźnym śniegiem w oczy prószy 
Wichrem w polu gna, nasza zima zła 
 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła 
Płachta na niej długa biała 
W ręku gałęź oszroniała 
A na plecach drwa 
Nasza zima zła 
 
Hu, hu, ha, hu, hu, ha, nasza zima zła 
A my jej się nie boimy 
Dalej śnieżkiem w plecy zimy 
Niech pamiątkę ma, nasza zima zła 
 
 



 

4. „Hu!, Hu!, Ha! Nasza zima zła” zabawa przy piosence – You tube.  

5. „Zima” praca plastyczna. Na niebieskiej kartce dziecko samodzielnie lub z pomocą 

rodzica maluje białą farbą elementy zimy: np.: bałwanki, padający, śnieg, panią zimę z 

wierszyka itp. 

Miłej zabawy.  

 
„Bezpieczne zabawy zimowe”: „Zimowe stroje”  01. 02.2022 r. wtorek 
 

              Poranna gimnastyka z rodzicami 
               https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 
 
              „Zimowe stroje” rozwiązywanie zagadek  dotyczących zimowych ubrań z wykorzystaniem  

 czapki, rękawiczek, szalika, butów, kurtki dziecka. 

               
              Kiedy mrozik szczypie,                                     Długi, wełniany, 

             kiedy śnieżek pada                                         na szyję zakładany ( szalik)  
               każdy ją natychmiast, 
               na głowę zakłada. ( czapka)  
  

                Ciepły kołnierz, mocny zamek,                        Nosi je na rękach             

              guziki, rękawy.                                            Nawet słaby malec    

              Jestem z tobą zawsze podczas                     mogą mieć pięć palców      

              śniegowej zabawy. ( kurtka)                      albo jeden palec           
                                                                                                                                  ( rękawiczki)  

                 Wełniany, gruby i ciepły, 

                zimą wkładasz go na bluzkę. 

                Teraz możesz iść na spacer, 

                nawet jeśli śnieżek pada. 
 

„ Co założysz na zimowy spacer?”  zabawa dydaktyczna. 
Rodzic przygotowuje wcześniej obrazek słoneczka i śniegowej gwiazdki ( można 
wyciąć z papieru)  i układa przed dzieckiem tłumacząc, że słoneczko oznacza lato, 
a śnieżynka zimę. Następnie rozkłada przed dzieckiem różnorodne ubrania: 
letnie i zimowe  i prosi dziecko, aby dopasowało części garderoby do 
odpowiednich symboli ( w razie ewentualnych trudności można dziecku pomóc). 
Nagradzamy wysiłek dziecka mocnym całusem. 
 
„Szykujemy się zimowy na spacer” próbujemy samodzielnie ubrać się na zimowy 
spacer w buciki, kurtkę, czapkę, szalik, rękawiczki.  
 

Za każdą samodzielnie przez Was kochane krasnoludki założoną rzecz słodki 

całus od rodzica !!! 
  
 

             A po spacerku możecie pokolorować przygotowaną dla Was kolorowankę waszym ulubionym  
             Kolorem. Miłej zabawy. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

„Bezpieczne zabawy zimowe”: „Zimowe zabawy”  03.02.2022 r. środa 

 

1. Zima – jak powstaje śnieg?” Jesteście ciekawi? Popatrzcie sami 

https://www.youtube.com/watch?v=tcDocaYgq2c 

 

 

2. „Pracowita zima". Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak  

Zima, zima biała, drogi zasypała. 

Z chmury śnieg prószy, mróz szczypie w uszy. 

Wszystko ubielone, śniegiem przyprószone. 

Lód lśni już na rzekach, a zima narzeka: 

– Tyle pracy jeszcze mam! Czy ja sobie radę dam? 

Gdy już wszystko pobieliła, wodę w rzekach zamroziła, zaprosiła dzieci w koło: – 

Śniegiem bawcie się wesoło! Zróbcie śnieżki i bałwanki. I na górkę?! I na sanki! 

Rzekła jeszcze: – I niech każde z was pamięta! Najważniejsza w zimie sprawa to 

bezpieczna jest zabawa. 

  

3.  Rozmowa na temat wiersza: 

−  Co robi w wierszu pani Zima? 

−  Do czego zaprosiła dzieci? 

−  O czym przypomniała dzieciom pani Zima? 

 

4. „Zabawy zimą” zabawa ruchowa.  Odtwarzacz CD, nagranie skocznej  muzyki. 

Podczas muzyki dziecko naśladuje  różne zimowe zabawy (np.: rzucanie śnieżkami, 

jazdę na łyżwach, jazdę na nartach, lepienie bałwana) według polecenia rodzica. Na 

pauzę w muzyce zatrzymuje się i recytuje razem z rodzicem ostatni wers poznanego 

wcześniej wiersza: "Najważniejsza w zimie sprawa to bezpieczna jest zabawa". 

 

5. „Śnieżki i bałwanki" .Przeliczanie elementów zbioru "- zabawa matematyczna 

             

             Do zabawy potrzebne będą: wycięte z papieru 3 sylwety śnieżynek i 2   

             sylwety bałwanków. ( elementów może być więcej, i  zależności od umiejętności  

             dziecka podnosimy poziom trudności poniższych zadań.)  

 

              Dziecko układa przed sobą sylwety bałwanków i jedną sylwetę śnieżynki.  

              Rodzic prosi, aby dziecko ułożyło śnieżynkę  obok bałwanka, potem pod  

              bałwankami, a na końcu  nad bałwankiem  

              Po wykonaniu  każdego zadania rodzic sprawdza jego poprawność .  

              Następnie prosi , aby dziecko schowało  bałwanki, wyjęły z koperty śnieżynki i  

              ułożyły je jedna obok drugiej. Dziecko przelicza śnieżynki 

             Następnie rodzic mówi, że jedną śnieżynkę  porwał wiatr.  

https://www.youtube.com/watch?v=tcDocaYgq2c


 

              Dziecko  chowa śnieżynkę do koperty. Przelicza śnieżynki, które zostały. 

              Na koniec zabawy dziecko przelicza bałwanki oraz śnieżynki.  

              Podaje, o ile więcej jest śnieżynek.. 

             

   Karta pracy – rysuj po śladzie 

               https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/s5-1.jpg 

 

„Bezpieczne zabawy zimowe”: „Zimowe zabawy” 03.02. 2022 r czwartek  

Posłuchajcie piosenki o bałwanku i pokazujcie poszczególne części ciała. 

https://youtu.be/FczqntFwb6k 

I’m a little snowman, look at me. 

These are my buttons, 1 2 3. 

These are my eyes and this is my nose. 

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold! 

I’m a little snowman, look at me. 

These are my buttons, 1 2 3. 

These are my eyes and this is my nose. 

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold! 

I’m a little snowman, look at me. 

These are my buttons, 1 2 3. 

These are my eyes and this is my nose. 

I wear a hat and scarf. Brrr…it’s cold! 

HAT –  CZAPKA 

EYES  – OCZY 

NOSE – NOS 

SCARF – SZALIK 

BUTTONS – GUZIKI. 

„Zimowe zabawy”- zabawa z elementem pantomimy. 

Zadaniem jest przedstawienie zabawy za pomocą ruchu: 

• zjazd na sankach 

• jazda na nartach 

• jazda na łyżwach 

• lepienie bałwana 

A następnie zapraszam do kolorowania bałwanka. 

https://youtu.be/FczqntFwb6


 

 


