
 

Witajcie kochani Rodzice 

Oto kilka propozycji na czwartek 

Życzymy udanej wspólnej zabawy 

 

Czwartek  27.01.2022 r. 
BLOK TEMATYCZNY – CZAS NA ZIMOWE OBSERWACJE  

TEMAT DNIA: AKTYWNI ZIMĄ 

 

           Cele szczegółowe: 

 uczestniczy w zabawie ruchowej  

 ćwiczy aparat mowy 

 nazywa zimowe sporty 

 sprawnie porusza się w takt muzyki 

 naśladuje ruchy i gesty kolegi 

 ćwiczy dużą i małą motorykę 

 utrwala tekst i ruchy do piosenki 

 rozpoznaje i nazywa sporty zimowe 

 rysuje ołówkiem po śladzie  

1. „Na lodowisku” - zabawa ruchowa. 
Dziecko nakłada  łyżwy- z pomocą rodzica owija stopy gazetą i okleja taśmą. 

W rytm muzyki swobodnie porusza się po całym pokoju naśladując jazdę na łyżwach. Na przerwę w muzyce 

wykonuje  polecenia rodzica: 

– zamieńcie się w pingwina i poruszajcie się jak on 

– w fokę, kiwajcie się i klaszczcie tak jak ona 

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

 



2. Ćwiczenia buzi i języka.                                                                                                                                   

Na początku rodzic  rozmawia z dzieckiem co można robić na śniegu, jak można się bawić. Następnie  

przechodzi  do tematu  co dzieje się, gdy nie założymy czapki lub gdy upadniemy… Rodzic wymienia 

poszczególne czynności i pokazuje dziecku instruktaż wykonania zadania. 

 

 

* snowboard – język wyginamy na boki w buzi, 

* sanki – buzia szeroko, język ustawiamy przy górnych zębach, zjeżdżamy po podniebieniu w tył, 

* lepimy bałwana – język na boki w buzi, do policzków – lepimy kule, 

* kaszląca pani – kaszlemy (jak nie założycie czapki to będziecie mieli kaszel), 

* śnieg na rękawiczkach – dmuchamy na ręce, 

* syrop, lekarstwo, miód – mlaszczemy, próbujemy syrop, 

* łyżwy – przejeżdżamy językiem (przy otwartej buzi) po dolnych zębach i sprawdzamy czy są ostre jak  

   łyżwy, 

* karetka – mówimy na zmianę [i] – [o] szeptem, normalnym głosem i bardzo głośno, jak złamiemy rękę,  

   nogę na nartach to trzeba wezwać pogotowie, 

* narty – kierujemy językiem od kącika do kącika ust (slalom gigant), 

* robimy aniołka – wargi zamknięte i przejeżdżamy językiem wkoło, w buzi, 

* kichamy – mówimy [aaa – psik], 

* sople – tworzymy sople językiem od górnych do dolnych zębów (otwarta buzia). 

 

3.Ćwiczenia poranne przy muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

4. „Sportowe kalambury”- nazywanie zimowych sportów na podstawie pantomimy 

Do tej zabawy można wykorzystać kartoniki ze sportami, zamieszczone poniżej. 

5. „Tupu, tup na śniegu”- utrwalenie piosenki, zabawa ilustracyjna                                                                   

Drodzy Rodzice włączcie naszym Storczykom piosenkę z linku, niech sobie ją przypomną. 

   https://www.youtube.com/watch?v=y04IBDBmzLA 

6. „Sporty zimowe” – film edukacyjny dla dzieci 

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

7. „Różne sporty”- dzielenie sportów na zimowe i nie –zimowe 

Należy wyciąć kwadraty z poszczególnymi dyscyplinami sportu zimowego i letniego, wymieszać                

i rozłożyć na stole. Zadaniem dziecka będzie segregacja na sporty letnie i zimowe. Powodzenia. 



 

 



8. EduKredka – BEZPIECZNE ZABAWY / FERIE ZIMOWE / Film edukacyjny dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=hk1W9z-xkX0 

9. „Rysowanie po śladzie” 

Zadaniem dziecka będzie rysowanie ołówkiem linii ciągłej po zakropkowanym polu 

      



10. Zadaniem dziecka będzie wyciąć kwadraciki pod pierwsza częścią obrazka i przyporządkować do 

odpowiednich pól. 

 

                                                                                                                                          Ściskamy Was ciepło 

                                                                                                                                        Wychowawczynie 


