
Propozycje zabaw na 27.01.2022r. ( czwartek) 

Bardzo serdecznie Was witam. W dalszym ciągu naszym tematem przewodnim 

są sporty zimowe, które z pewnością już Wam są znane nie tylko z teorii  ale też 

z praktyki. Bo na pewno każdy z Was lubi jeździć na sankach, a może na nartach 

albo też swoje umiejętności zaprezentować jazdą na łyżwach. Ważne jest aby móc  

przebywać na świeżym powietrzu i wykonywać jakikolwiek ruch. Zaczynamy 

zatem od zabawy ruchowej. 

,, Na lodowisku”- zabawa ruchowa 

Nakładacie łyżwy- owijacie gazetą nogi tak, aby Wam się nie zsunęła. W rytm 

ulubionej muzyki swobodnie poruszacie się po całym pokoju, naśladując jazdę na 

łyżwach. Na przerwę w muzyce wykonujecie polecenia rodzica: 

 zamieniacie się w pingwina i poruszacie się jak on 

 w fokę, kiwajcie się i klaszczcie tak jak ona 

 w niedźwiedzia polarnego, ryczcie i poruszajcie się tak jak on. 

Pewnie super Wam poszło! 

Bezpieczne zabawy na śniegu- zabawa dydaktyczna. 

Przyjrzyjcie się obrazkom. Nie wszystkie dzieci, które bawią się na śniegu dbają 

o bezpieczeństwo swoje i innych. Wskażcie właściwe zachowania i niewłaściwe. 

Jak mogło zakończyć się zjeżdżanie na sankach? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierzę w to głęboko, że Wy doskonale dbacie o bezpieczeństwo swoje i innych 

 i wiecie jak należy zachować się podczas zabaw na śniegu. 

Zapraszam do osłuchania się z piosenką pt.,, Zimowe zabawy” 

https://www.youtube.com/watch?v=HC1J2HcBhuA 

Spróbujcie wspólnie zaśpiewać refren. 

Czy piosenka Wam się spodobała? 

Zapraszam do wykonania karty pracy ,, Bałwanki”. 

 

To już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia jutro. Pani Asia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HC1J2HcBhuA


Pomoc dydaktyczna stanowi integralną część scenariusza zajęć z numeru 12.207 grudzień 2018 miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – materiały na styczeń.
Rysunki i zdjęcia chronione są prawami autorskimi – kopiowanie, odsprzedaż, dystrybucja w internecie lub wykorzystywanie w innych celach niż przeznaczono jest niedozwolone.

Bałwanki 

Otocz pętlami elementy należące do bałwanków. Pętle rysuj w takich kolorach 
jak ramki bałwanków. Każdemu bałwankowi dorysuj po trzy guziki. 



Pomoc dydaktyczna stanowi integralną część scenariusza zajęć z numeru 12.207 grudzień 2018 miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – materiały na styczeń.
Rysunki i zdjęcia chronione są prawami autorskimi – kopiowanie, odsprzedaż, dystrybucja w internecie lub wykorzystywanie w innych celach niż przeznaczono jest niedozwolone.

Bałwanki 

Otocz pierwszego bałwanka pętlą w dowolnym kolorze. Tą samą kredką otocz 
elementy, które do niego należą. To samo powtórz z kolejnymi bałwankami. 
Każdemu bałwankowi dorysuj po trzy guziki. 


