
Proponowane zajęcia na 24.01.2022 r. ( poniedziałek) 

Witam Was serdecznie drogie dzieci i Waszych rodziców. W tym tygodniu 

będziemy rozmawiać o zimowych sportach i zabawach. Utrwalimy zasady 

bezpiecznego korzystania z zimowych atrakcji. Może niektóre z proponowanych 

zabaw wykorzystacie w czasie zbliżających się ferii zimowych, jeżeli tylko 

pogoda dopisze.  

Zapraszam do wysłuchania wiersza „Zimowe zabawy”- Magdaleny Tokarczuk. 

,,Zimowe zabawy”, 

czyli czego potrzebujemy podczas zabaw na śniegu i lodzie 

 

Gdy zima wodę zamrozi i białym puchem świat otuli, 

wszyscy z ochotą na stoki i lodowisko ruszyli. 

Jednak o pewnych rzeczach zapomnieć nie mogą 

i tak łyżwiarze na nogi łyżwy swe założą. 

Łyżwy figurowe założy do swych pokazów łyżwiarska solistka,  

solista i para sportowa, 

ale także Kasia. co chodzi do naszego przedszkola. 

A na mecz hokeja łyżwy hokejowe włożymy, 

i na lód z kijem i krążkiem ruszymy. 

Narciarze o swych nartach zawsze pamiętają, 

a do nart kijki do rąk przypinają. 

Kombinezon i rękawiczki to oczywista sprawa, 

ale nie zapominaj o kasku, bo zimą musi być bezpieczna zabawa! 

Skoczek narty do nóg przypina. 

Jemu nie są potrzebne kijki, bo swój skok ze skoczni wykona. 

Snowboardzista zamiast nart do butów deskę przytwierdzi. 

I ruszy na stok w kasku, bo tak najbezpieczniej. 

A przedszkolaki jak na górkę do parku się wybierają 

Zabiorą sanki, jabłuszka i z górki wesoło zjadą. 



Takie zabawy na nas zimą czekają, 

a jak inni po stokach szusują 

Ty bałwanka możesz ulepić z kolegą. 

 

A teraz odpowiedzcie na pytania dotyczące treści wiersza 

- Jakie dyscypliny sportowe są wymienione w wierszu? 

- Jakie sprzęty zimowe są potrzebne do uprawiania tych dyscyplin? 

- Jakie elementy stroju zapewniają bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu  

  i lodzie? 

 

Jestem pewna, że świetnie Wam poszło! 

 

Zapraszam teraz do ćwiczeń kinezjologicznych 

Postarajcie się jak najdokładniej wykonać zaproponowane ćwiczenia 

 LENIWE ÓSEMKI- trzymamy kciuk na wysokości oka w linii środkowej 

ciała. Trzymamy głowę nieruchomo i rysujemy płynnym, nieprzerwanym 

ruchem symbol nieskończoności, cały czas wodząc za palcem wzrokiem. 

 RUCHY NAPRZEMIENNE- ćwiczenie wykonujemy powoli, na 

przemian dotykając prawym łokciem lewego kolana, a następnie lewym 

łokciem prawego kolana, 

 WYPADY W BOK- stojąc w rozkroku z obniżonymi biodrami, 

wykonujemy wypady w lewo (prostując prawą nogę) i w prawo (prostując 

lewą nogę). 

 AKTYWNA RĘKA- podnosimy do góry wyprostowaną rękę                           

i odpychamy ją w czterech kierunkach (w przód, w tył, do siebie i od 

siebie), zaś druga ręka ją blokuje. 

 POZYCJA DENNISONA- w pozycji siedzącej krzyżuje się nogi. 

Krzyżujemy ręce, a dłonie wkładamy pod pachy, język kładziemy na 

podniebieniu, przymykamy oczy. Oddychamy brzuchem spokojnie  

i równomiernie. 

 

 

 



Zapraszam do zabawy z literą s, S  (Karta pracy 2. strona 46-47) 

Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zaczynają się  

głoską s. Dziecko ogląda ilustrację i wymienia nazwy elementów 

zaczynających się głoską s. 

Analiza i synteza słuchowa wyrazu ,,sanki”. Wybrzmiewanie sylab i głosek. 

Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem. Wypowiadanie kolejnych 

głosek wyrazu sanki. Liczenie głosek w wyrazie sanki. Podawanie wyrazów 

z głoską s w nagłosie (np. smok, syrena, samolot), śródgłosie (laska, lisy, 

maska), wygłosie (los, pies, las). Wybrzmiewanie sylab w wyrazie sanki 

połączone z tupaniem, uderzaniem o uda. 

Prezentacja litery s, S w kartach pracy 2, str.46. Demonstracja litery ,,s” 

pisanej, małej i wielkiej- porównanie jej z literą drukowaną. 

Wyszukiwanie wyrazów różniących się jedną literą, czytanie tekstu słowno-

obrazkowego. (K.P.2. str.47). 

 

Gimnastyka dla dzieci w domu- link 

   https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RsKRBBhgrYQ 

     Wesołej zabawy! 

 

Utrwalanie poznanej litery. Praca z CziP 39- wyszukiwanie liter s, S, pisanie     

po śladzie i po kropkach. 

Na pewno pięknie pracowaliście, czas na odpoczynek. 

Do usłyszenia jutro. Pani Asia. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RsKRBBhgrYQ

