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POMOCE DYDAKTYCZNE: 

 piłeczki pingpongowe(kulki z serwetek papierowych)  
 gazety  
 łyżki  
 koszyki (sanki) + zabawki pluszowe  
 białe balony  
 papierowe gwiazdki  

 
PRZEBIEG ZABAWY: 

1. Wprowadzenie dzieci przez Panią Zimę na salę taneczną w kuligu, ze swoich 
sal.  

2. Przedstawienie postaci i jej królestwa.  
3. Dekorowanie pałacu Pani Zimy gwiazdkami śniegowymi w oparciu o krótką 

opowiastkę: 
Za górami, za lasami mieszkała sobie Królowa Zima. Pałac Królowej był 
bardzo piękny. Gdy ktoś na niego patrzył, musiał aż oczy przymykać tak 
wszystko lśniło i świeciło. Cały zbudowany był ze śniegu. Szyby w oknach 
pałacu zrobione były z kryształowego lodu. Mróz pomalował je w śliczne 
kwiaty. Ściany i wieżyczki pałacu ozdabiały gwiazdki śniegowe, a z dachu 
zwisały błyszczące sople. Wyobrażacie sobie, jaki piękny jest ten pałac, 
ale nie wiecie jak doskonale bawią się śnieżynki przy królewskiej muzyce. 
Spróbujcie tańczyć i bawić się w kółeczkach. Do środka zaproście rodziców 
i swoje panie.  

4. Pląs z Panią Zimą na "rozgrzewkę" - "Tańczymy labada" - dzieci tworzą jedno 
koło wraz z nauczycielkami i Zimą.  

5. Tańce dowolne przy muzyce.  
6. Konkurs w ciągnięciu "sanek" - udział bierze kilkoro dzieci. 

Do sznurka przywiązane są koszyki- sanki. Dzieci przyciągają do siebie koszyki, 
w których siedzi pluszak. Wygrywa osoba, która jako pierwsza przyciągnie do 
siebie koszyk.  

7. Taniec - pokazywaniec: 
Pewnego dnia Królowa wezwała do siebie Mróz i Wiatr. 
- Rozejrzyjcie się po świecie i sprawdźcie, czy wszyscy są zadowoleni 
z mojego panowania. 
Wiatr i mróz wyruszyli w świat tanecznym krokiem tańcząc jak... 
(Dzieci ustawiają się za swoją panią i naśladują sposób, w jaki porusza się 
ona w rytmie muzyki. Pani zaś tańczy jak pingwiny, bałwanek, 
śnieżynki...)  
 



8. Pląs "Głowa ,ramiona ,kolana ,pięty" 
Mróz i Wiatr spotkali po drodze samochody, które warczały ze złością,  
że źle im się jeździ po zaśnieżonych drogach. Zając powiedział, że ma już 
dość zimy, bo wciąż marzną mu uszy. Za chwilę rozgrzejemy zającowi 
głowę, kolana i uszy przy zabawie "głowa, ramiona, kolana, pięty".  

9. Kulig - tworzenie węża i jedziemy z Zimą po jej krainie. 
Obecni rodzice tworzą mosty z rąk pod którymi będzie przejeżdżał kulig.  

10. Konkurs rzucania śniegowymi kulami do kosza. 
Chętne dzieci (dwie drużyny po 3 osoby) z gazet "lepią" po 5 kul, rzucanie do 
celu. Wygrywa zespół który wrzuci najwięcej kul.  

11. Zabawy w kołach przy muzyce.  
12. Zabawa "Figury Lodowe"- dzieci bawią się przy muzyce a gdy milknie 

zamieniają się w lodowe figury.  
13. Taniec z soplem lodu. 

Dzieci dobierają się parami i tańczą z balonem w kształcie sopla między sobą. 
Balonu nie wolno poprawiać .Wygrywa para ,która utrzyma się najdłużej 
w tańcu.  

14. Powrót do zabawy tanecznej - tworzymy kółeczka dziewczynki w środku 
,chłopcy na zewnątrz.  

15. Wyścig ze śnieżnymi kulkami.(piłeczki pingpongowe lub kulki z serwetek) 
Przenoszenie z jednej strony sali na drugą piłeczki umieszczonej na łyżce.  

16. Zaproszenie dzieci ponownie do kuligu, zabawa przy muzyce.  
17. Konkurs "Taniec na krze" 

Dzieci w parach z rodzicem (lub z drugim dzieckiem) tańczą na gazecie, która 
jest składana podczas przerwy w muzyce. Wygrywa ta para ,która zatańczy na 
najmniejszym fragmencie gazety.  

18. Pani Zima żegna się z dziećmi, dziękuje za wspólną zabawę i po raz ostatni 
zaprasza do kuligu, którym dzieci odjadą do swoich sal.  

 


