
Witajcie Kochane Storczyki i Drodzy Rodzice 

Oto kolejna porcja zabaw dla Was 

życzymy Wam zdrowia i dobrej zabawy 

Piątek 28.01.2022r. 

Temat dnia: Zimowe obrazy 

Cele szczegółowe- Dziecko: 

 doskonali kreślenie dłonią i palcami 

 szuka ukrytego przedmiotu według umownej podpowiedzi 

 wypowiada się o treści wiersza 

 tworzy obraz na kaszy mannie, mące lub soli 

 maluje na śniegu rozwodnionymi farbami 

 czworakuje na dywanie 

1.Sprawny malarz 

Dziecko w powietrzu, na podłodze, na plecach rodzica lub rodzeństwa kreśli palcem, dłonią 

spirale, zygzaki lub obrazki. Gdy rzecz zostanie odgadnięta następuje zamiana. 

2.Ciepło- zimno- zabawa tropiąca 

Rodzic ukrywa jakiś przedmiot w pokoju. Nakierowuje dziecko słowami Ciepło- Zimno w 

zależności od odległości szukanego obiektu. Następnie uczestnicy zabawy zamieniają się rolami. 

3.Zimowe ćwiczenia w podskokach 

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

 

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


4.Zimowe pejzaże- szukanie w książkach, na obrazkach zimowego krajobrazu 

Zadaniem dzieci będzie przedstawienie tego co widzą na przedstawionych obrazkach.                    

Drodzy rodzice, zwróćcie uwagę aby dziecko mówiło pełnym zdaniem. 

 



 

 



 

 



 

 



 



5.Zima jest piękna- rozmowa nt. wiersza „Zima” 
Pani zima, śliczna biała 

śnieg dokoła rozsypała. 

Płatków leżą już tysiące 

na chodniku i na łące. 

Dzieci bawią się wesoło, 

chociaż nie jest kolorowo. 

Robią sobie kulki białe 

i bałwanki duże, małe. 

Drzewka białe, bielusieńkie, 

tylko ptaszki są zmarznięte. 

Ich małe domki drewniane 

nie są wcale ogrzewane. 

Do jedzenia nic nie mają, 

cały dzień ziarenek szukają. 

Ratuj ze mną te maluszki,  

wsyp codziennie im okruszki. 

Pytania pomocnicze: 

- Jakimi kolorami maluje Pani Zima? 

- Co robią dzieci? 

- Czego szukają ptaszki? 

- Jak My możemy im pomóc? 

6.Zimowy pejzaż- praca plastyczna z wykorzystaniem kaszy manny/ mąki/ soli lub wyjście 

na podwórko i malowanie na śniegu rozwodnionymi farbami. 

Rodzic przygotowuje kilka pokrywek od pudełek po butach, tacki, płaskie pojemniczki i wsypuje 

do nich białe produkty sypkie np.: kaszę mannę, mąkę, ryż, wiórki kokosowe, sól. Dziecko określa 

ich kolor, wygląd, fakturę. Następnie „maluje” palcami zimowe obrazy. Im więcej pudełek z 

produktem tym więcej zabawy. 

Pamiętajcie żeby później posprzątać i umyć ręce!!!! 

7.Toczymy kule- zabawa ruchowa z elementami czworakowania 

Dziecko chodzi na czworakach, popycha głową piłkę „śniegową kulę”. Rodzic zwraca uwagę, 

żeby piłka była popychana czołem. Powodzenia. 

 

 

Ściskamy Was ciepło kochane nasze Storczyki 

                                                                                     Wasze wychowawczynie 

                                                                                       Justyna i Edyta 


