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TEMAT ZAJĘCIA: „BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ” 

DATA: 28.01.2014  

CELE OGÓLNE:  

 pogłębianie wiedzy związanej z charakterystycznymi cechami zimy, 

 współdziałanie dzieci we wspólnej zabawie ruchowej i działaniu 

plastycznym i czerpanie z tego radości  

 umiejętność koncentracji na wyznaczonym zadaniu  

CELE OPERACYJNE: 

 potrafi nazwać aktualną porę roku: zima 

 zna charakterystyczne cechy zimowego krajobrazu 

 uważnie słucha nauczyciela 

 słucha z uwagą wypowiedzi kolegów 

 swobodnie wypowiada się na określony temat 

 zna zabawy i sporty zimowe 

 zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie 

 potrafi podać rozwiązanie zagadki słownej 

 bierze aktywny udział w zabawach 

 koncentruje się  na wykonywanych zadaniach 

 zgodnie współdziała w grupie 

 rozwija sprawności manualne 

 układa w kolejności rosnącej cyfry 

 liczy wyrazy w zdaniu 

 dzieli wyrazy na sylaby  

 rozpoznaje pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE:  

„List Pani Zimy”, tablice z oznaczeniami zadań, kartoniki z cyframi, koperty z 

cyframi, sylabami hasła „Bezpieczne zabawy zimą, ilustracjami zabaw na 

śniegu,  „pudełko zagadek”, kartoniki z treścią zimowych zagadek, płyta CD z 

nagraniami muzyki dla dzieci, tablica z rozwiązaniami zagadek zasłoniętych 

arkuszami papieru,  muzyka nagrana na płycie CD, medale bałwanków i 

śnieżynek (różnej wielkości), tablica z treścią rymowanki, ilustracje do 

rymowanek, ilustracje przedstawiające zabawy na śniegu, ilustracje do 

składanek z części w całość, arkusze szarego papieru, ilustracje zabaw na 

śniegu, kolorowy papier, klej. 



PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Przywitanie - dzieci stoją na dywanie, witają przybyłych gości, a następnie  

nauczycielka wita się z dziećmi zabawą integracyjną "POWITANIE":  

Wszystkich pięknie witam Was, 

na zabawę nadszedł czas. 

W prawo skok, w lewo skok teraz obrót uścisk rąk. 

Już rączkami klap, klap, klap 

już nóżkami trap, trap, trap. 

W prawo skok, w lewo skok 

teraz obrót, uścisk rąk. 

2. Zabawa na powitanie  

a. witamy nasze uszy - dziecko masuje małżowiny uszne od góry do dołu  

odciągając je delikatnie do tyłu  

b. witamy nasze nosy - dziecko prawą ręką pomasuje nosek a lewą przywita  

ucho (zamiana)  

c. witamy nasze nogi - ruchy naprzemienne  

d. witamy nasze palce - dziecko opuszkami palców dotyka policzka licząc  

w przód i w tył  

e. witamy nasze brzuchy - łaskoczemy brzuszek sąsiada z prawej i lewej  

strony  

3. „List Pani Zimy” – poszukiwanie listu ukrytego na sali pod kierunkiem  

nauczyciela. Odczytanie listu. 

Drogie dzieci! 

Dzień dobry. Piszę ten list do Was, ponieważ, często zaglądam do waszego 

przedszkola. Obserwuję zajęcia, w których uczestniczycie. Wiem, że 

rozmawialiście też o zimie, zimowych zabawach, sportach, najzimniejszych 

rejonach na Ziemi,  to bardzo ciekawe tematy. Chcę, żebyście wiedzieli, że 

jeszcze dwa miesiące i odejdę, dlatego żebyście mnie pamiętali, aż znowu 

przyjdę w następnym roku, przygotowałam dla Was ciekawe zadania do 

wykonania. Życzę wam miłej zabawy.  

                                                                                       Pani Zima 

 

4. Rozwiązywanie zadań przez dzieci. 

 

ZADANIE 1:   

„Temat” - odkrycie przez dzieci, jaki będzie temat zajęć. Dzieci układają w 

kolejności rosnącej cyfry, odwracając karty.  Nauczyciel wraz z dziećmi 



odczytuje hasło, dzieląc hasło na sylaby. Liczenie wyrazów w zdaniu.  
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BEZ PIECZ NE ZA BA WY ZI MĄ 

 

Wspólne omawianie ilustracji przedstawiających „Bezpieczne zabawy na 

śniegu”. Ocena zachowań dzieci. Uzasadnienie wyboru. 

 

ZADANIE 2: 

Wszyscy siadają w kole i zapraszamy do odgadywania zagadek słownych. 

W tle słuchać muzykę, uczestnicy podają sobie „pudełko zagadek”, gdy ucichnie  

muzyka zatrzymujemy „pudełko zagadek”. To dziecko, na którym zatrzymało 

się „pudełko zagadek” losuje kartonik, a nauczyciel odczytuje zagadkę, a dzieci 

odgadują. Po odgadnięciu odsłaniamy rozwiązanie zagadki oznaczone 

odpowiednim symbolem, takim jaki był na treści zagadki. Dzielenie wyrazów na 

sylaby, określanie pierwszej i ostatniej głoski. 

 

Na rzekach lód, 

na polach śnieg, 

zamieć straszliwa. 

Kiedy to bywa? 

(zima) 

Szybko po lodzie niosą nas one. 

Obie do butów są przyczepione. 

(łyżwy) 

 

Byś po śniegu jeździć mógł. 

Musisz przypiąć je do nóg.  

(narty) 

 

Nie mają kół, a jadą w dół. 

Po śniegu białym, torze wspaniałym. 

(sanki) 

Poszukiwanie odpowiedzi metodą „burzy mózgów” – „Czy lubicie zimę?” 

 

NAUCZYCIEL: Przed dalszą podróżą musimy się trochę rozruszać. 

 



ZADANIE 3: 

,,Taniec bałwanów i śnieżynek"  
Dzieci podchodzą do „zimowych medali” i wybierają sobie medal z bałwankiem 

lub śnieżynką. W czasie spokojnej, wolnej muzyki tańczą bałwanki, gdy 

muzyka jest delikatna, wesoła tańczą śnieżynki. 

 

Masaż relaksacyjny - praca w parach. 

Bałwanki podchodzą do śnieżynek i tworzą pary, każda z nich siada na dywanie: 

bałwanek za śnieżynką. 

 

Rozgrzanie rąk i palców.  

Wykonanie masażu na plecach kolegi z uwzględnieniem ruchów adekwatnych 

do treści wierszyka. 

Wieje, wieje wiatr - lekko dmuchamy we włosy kolegi 

Mrozek szczypie w nosy, w uszy - delikatnie szczypiemy 

Śnieżek mocno w oczy prószy- stukamy w plecy opuszkami palców 

Dzieci biegną do ogródka - szybkie ruchy palcami wskazującymi na przemian 

Lepią ze śniegu zimowego ludka - rysowanie bałwanka 

  

ZADANIE 4 

1. Dokończ rymowanki: 

Sypie śniegiem mrozem trzyma bo to groźna  ……….. 

Hej koledzy , koleżanki wybieramy się na …………… 

Z górki pozjeżdżamy , na serio nie na żarty bo mamy nowe…… 

Ulepimy śniegowego ……….. 

 

2. Zabawa z elementami pantomimy. 

Chętne dziecko losuje obrazek przedstawiający zabawę na śniegu. Zadaniem 

dziecka jest przedstawienie tej zabawy za pomocą ruchu. 

(jazda na sankach, jazda na łyżwach, jazda na nartach, lepienie bałwana) 

  

ZADANIE 5 

Praca w zespołach: 

I zespół – „Jazda na sankach” – składanie obrazka z części w całość. 

II zespół – „Jazda na łyżwach” – wycinanie elementów pracy z czasopism, 

naklejanie według własnego pomysłu. 

III zespół – „Jazda na nartach” – wycinanie elementów pracy z czasopism, 

naklejanie według własnego pomysłu. 

  

  


