
Propozycje zabaw -czwartek  27.01 

Zima Zła - zabawa rytmiczna

https://www.youtube.com/watch?v=L3fCmxzWG_g

Zimowe zabawy - dopasuj odpowiednie zdanie do ilustracji 

https://wordwall.net/pl/resource/26011325/zimowe-zabawy-dopasuj-zdanie-do-ilustracji

Słuchanie piosenki  „Po co jest zima”? 

https://www.youtube.com/watch?v=0aKZHSPBj-M

Na termometrze spada rtęć-

to znak,że idzie zima,

lecą z nieba śnieżne gwiazdki

mięciuteńkie jak pierzyna.

Lecą wolno białe płatki

delikatne jak koronki,

zaraz spadną do komina,

na ulice i na łąki.

Ref.

Zima jest po to, aby dzieci

bałwany mogły sobie lepić,

by mogły pójść na sanki

nierozłączne koleżanki.

Zima jest po to,aby dzieci

bałwany mogły sobie lepić

iść na łyżwy,toczyć kulki

i na nartach zjeżdżać z górki!

https://www.youtube.com/watch?v=L3fCmxzWG_g
https://www.youtube.com/watch?v=0aKZHSPBj-M
https://wordwall.net/pl/resource/26011325/zimowe-zabawy-dopasuj-zdanie-do-ilustracji


Jak okiem sięgnąć wszędzie biel,

wiatr huśta gałęziami,

wielkie sople jak lizaki

przyczepione pod dachami.

Lecą z góry śnieżne gwiazdki,

rozbiegają się po świecie.

Wiecie,kto wymyślił zimę?

-Ktoś,kto bardzo kocha dzieci!

Odpowiedzcie na pytania dotyczące piosenki:

− Co jest niezbędne w waszej garderobie zimą?

− Jakie zakładacie dodatkowe ubrania, aby było wam cieplej, jak jest mróz na dworze? 

− Co możecie ulepić ze śniegu? 

− Jakie znacie zabawy na śniegu? 

− Jakie sporty uprawiacie najczęściej zimą? 

− Czy w każdym miejscu można jeździć na łyżwach i nartach? 

− Czy możecie chodzić blisko budynków, jak zwisają z dachów sople? 

Quiz wiedzy o bezpieczeństwie podczas zimowych zabaw

https://wordwall.net/pl/resource/26124823/bezpieczne-zabawy-na-%C5%9Bniegu

Rytmika – „Narysuj dźwięki” – zabawa z muzogramem do piosenki 

Clap Clap Song.

 Zobaczcie, na czym polega zabawa z muzogramem 

https://www.youtube.com/watch?v=q-3dIEeyDuk

Teraz Wasza kolej. Narysujcie muzogram. Wodzicie paluszkami po diagramie w rytm 

muzyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=q-3dIEeyDuk
https://wordwall.net/pl/resource/26124823/bezpieczne-zabawy-na-%C5%9Bniegu


Ćwiczenia oddechowe – Zmarznięte palce. 

Dzieci rozcierają dłoń o dłoń, chuchają w obie dłonie i na poszczególne palce, ogrzewają je,

bo im zmarzły. 

RYTMIKA DLA DZIECI - Zimowe ćwiczenia w podskokach

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s

Zima w woreczku strunowym –  kreatywna plastyka dla smyka

Krajobrazy zimowe można narysować na kartce, przygotować przestrzenną pracę 

plastyczną lub tak jak my- uwięzić zimę w woreczku:) A potem oglądać, dotykać i bawić się

nią! 

Materia y i przybory:ł

•woreczek strunowy ok 12 x 18 cm 

https://www.ceneo.pl/13475709#pid=1320
https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s


•prze roczysty el pod prysznic, myd o w p ynie lub el do w osówź ż ł ł ż ł

•sypki brokat, konfetti w kszta cie gwiazdekł , cekiny w kolorze srebrnym

•bia e opakowanie po jogurcie- bez nadrukuł

•dziurkacz

•no yczkiż

•marker

A teraz do dzie a!ł

1. Opakowanie po jogurcie przecinamy a nast pnie odcinamy dno aby uzyska  jak ę ć
najwi kszy kawa ek plastiku. (o wykonanie tego punktu popro cie rodziców)ę ł ś

2. Z tak przygotowanego kawa ka plastiku wycinamy kszta t ba wanka oraz kilku gwiazdek ł ł ł
z pozosta o ci robimy konfetti przy pomocy dziurkacza.ł ś

https://www.ceneo.pl/34154345#cid=1601&crid=103631&pid=1320
https://www.ceneo.pl/;szukaj-konfetti+gwiazdki#cid=1601&crid=103585&pid=1320
https://www.ceneo.pl/23777571#pid=1320


3. Na ba wanku rysujemy oczka, buzi , nosek oraz guziki.ł ę  

4. Do woreczka strunowego wciskamy ok 50 do 100 ml bezbarwnego myd a w p ynie, elu ł ł ż
pod prysznic lub elu do w osów.ż ł  



5. Do woreczka dodajemy sypki brokat, konfetti, ba wanka i inne powycinane z kubeczka ł
po jogurcie kszta tył  

6. Sp aszczamy delikatnie zawarto  woreczka, przesuwamy niemal do zamykania ł ść
woreczka i delikatnie usuwaj c nadmiar powietrza zamykamy woreczek. Nic si  nie stanie ą ę
je li w woreczku pozostanie odrobina powietrza, stworzy to dodatkowe prze roczyste ś ź
b belki. Dla bezpiecze stwa mo emy zaklei  brzeg woreczka ta m  klej c .ą ń ż ć ś ą ą ą
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