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1. CELE OGÓLNE: 

 Organizowanie różnorodnych zabaw słownych z zastosowaniem technik 
twórczego myślenia.  

 Rozwijanie umiejętności omawiania ilustracji.  
 Ćwiczenie percepcji wzrokowej.  
 Odkrywanie własnych możliwości twórczych.  
 Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej.  
 Wyzwalanie pozytywnych emocji.  
 Wdrażanie do współdziałania z kolegą.  

 
2. CELE OPERACYJNE(DZIECKO...): 

 Podejmuje próby twórczego myślenia i działania w różnorodnych zabawach.  
 Omawia ilustracje, potrafi określić charakterystyczne cechy pory roku  

- zimy.  
 Zna i używa pojęć wielkości: mały, duży.  
 Potrafi złożyć obrazek z części w całość.  
 Umie odczuwać radość z własnej twórczości.  
 Potrafi zgodnie współpracować z kolegą.  

 
3. POMOCE DYDAKTYCZNE: 

 treść listu od Pani Zimy  
 cztery koperty z obrazkami zimowymi pociętymi na części  
 sylwety gwiazdek: duże-niebieskie i białe, małe-niebieskie i białe  
 opaski na głowy z gwiazdkami dużymi białymi i niebieskimi oraz gwiazdkami 

małymi białymi i niebieskimi  
 stojaki z sylwetami gwiazdek: duże-niebieskie i białe, małe-niebieskie i białe  
 kartoniki białe z napisem TAK, kartoniki niebieskie z napisem NIE  
 propozycje zdań  
 gazety  
 kolorowy pojemnik  
 magnetofon, kasta z muzyką do tańca  
 kartki pokryte niebieską farbą plakatową, biała farba plakatowa, pędzle, 

szmatki  
 szary papier 

  
4. 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. Dzieci siadają na dywanie.  
 Nauczycielka informuje dzieci o przesyłce, którą otrzymały dzień 

wcześniej. Otwierają ją i nauczycielka odczytuje list. 
KOCHANE DZIECI! 

Na początku mojego listu chciałabym Was serdecznie pozdrowić. 
Bardzo za Wami tęsknię i jest mi przykro, że nie mogę się z Wami 
spotkać i okryć Was moim zimowym, śniegowym płaszczem. Śniegu 
mam w spiżarni bardzo mało i jest mi ciężko rozdzielić go między 
wszystkie dzieci. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. W zamian za to 
przygotowałam dla Was niespodziankę - zgadywankę, która czeka na 
Was w przedszkolu. Chcąc się dowiedzieć, co to za niespodzianka, 
musicie ściśle współpracować z Waszą Panią. Ona Wam wszystko 
wyjaśni. A ja już się z Wami żegnam i raz jeszcze bardzo serdecznie 
pozdrawiam. Pani Zima. 

 Po odczytaniu listu nauczycielka informuje dzieci, jaką to 
niespodziankę przygotowała dla nich Pani Zima. Otóż ukryła w kilku 
miejscach na korytarzu koperty z niespodzianką. Aby odnaleźć 
koperty musicie przejść po śladach, a one doprowadzą Was do nich. 
Jednak za nim ruszycie w drogę musicie się do niej przygotować. Prosi 
dzieci, aby założyły opaski z gwiazdkami (duże - białe i niebieskie; 
małe - białe i niebieskie). Wszystkie płatki tańczą w rytm słyszanej 
muzyki. Gdy muzyka milknie płatki dobierają się w pary zgodnie 
z instrukcją nauczyciela (małe niebieskie z małymi białymi itp.). 
Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 Po zabawie ruchowej dzieci przygotowują się do podróży. 
Nauczycielka zwraca uwagę dzieci na różnorodność gwiazdek na 
opaskach. Każda grupa rusza w drogę po swoich śladach.  

 Po odnalezieniu kopert dzieci siadają przy wyznaczonych 
stanowiskach.  

 Nauczycielka prosi dzieci o wyjęcie zawartości koperty. Zadaniem 
dzieci jest ułożenie obrazka z części w całość i przyklejenie go na 
kartkę papieru i umieszczenie na tablicy korkowej.  

 Po ułożeniu obrazka nauczycielka wspólnie z dziećmi omawia obrazek:  
1. Jaka pora roku jest na obrazku?  
2. Po czym poznałyście, że jest to zima?  
3. Nauczycielka prosi dzieci o dokończenie zdania: "Lubię zimę, 

bo...".  
 Dzieci stają w kole. Nauczycielka wywołuje gwiazdki według koloru 

i wielkości. Wywołane dzieci wykonują wcześniej ustalony ruch:  
1. gwiazdki małe, białe - klaszczą w dłonie  
2. gwiazdki małe niebieskie - klaszczą dłońmi o uda  
3. gwiazdki duże białe - podskakują do góry  
4. gwiazdki duże niebieskie - tupią nogami.  



Na hasło "śnieżyca" wszyscy uczestnicy zabawy zamieniają się 
miejscami.  

 Dzieci ponownie siadają przy wyznaczonych stanowiskach. 
W kopertach posiadają kartoniki (białe-tak-prawda; niebieskie-nie-
fałsz). Nauczycielka proponuje zabawę "Prawda - fałsz". Jeśli zdanie 
odczytane przez nauczyciela jest prawdziwe, to dzieci podnoszą do 
góry kartonik z napisem TAK (biały), jeżeli zdanie jest fałszywe 
(niebieski) - z napisem NIE.  

PROPOZYCJE ZDAŃ:  
1. Zimą biegamy boso po łące.  
2. Zimą możemy jeździć na sankach.  
3. Zimą z nieba pada oranżada.  
4. Śnieg jest koloru białego.  

Nauczycielka proponuje, aby kilka zdań zaproponowały dzieci.  
 Nauczycielka proponuje zabawę "Taniec na krze". 

Dzieci otrzymują gazetę (krę). Rozkładają ją na podłodze, na której 
należy tańczyć w taki sposób, aby nie stanąć na podłodze. Ponieważ w 
sali jest ciepło, "kry" topnieją i zmniejszają się - dzieci składają 
gazety na coraz mniejsze części. Zabawie towarzyszy muzyka. 
Podczas przerw w muzyce dzieci składają gazety. Kiedy "kra"- gazeta 
będzie już tak mała, że nie będzie można na niej tańczyć dzieci 
formują z gazet kulki, bawią się nimi, podrzucają je do góry, 
a następnie wrzucają do kolorowego pojemnika.  

 Po zabawie ruchowej nauczycielka wyjaśnia ostatnie zdanie od Pani 
Zimy - jak należy wykonać pracę plastyczną.  

 Dzieci siadają do stołów i rozpoczynają pracę, która polega na 
malowaniu białą farbą plakatową na kartce pokrytej niebieską farbą 
"Zimowego obrazka". Po skończeniu pracy dzieci odkładają prace na 
wyznaczone miejsce, a następnie po sobie sprzątają.  

 


