
Materiały dla rodziców 

Tydzień od 24.02.2022r. do 28.01.2022r. 

Temat tygodnia: Zimowe zabawy 

Zadania do wykonania w ramach realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego: 

1. Rozwiązywanie zagadek o zabawach i sprzęcie zimowym. 

 

• Gdy spadnie po raz pierwszy, świat robi się bielszy. Wyciągamy narty, sanki, 

dzieci lepić chcą bałwanki. Odp: Śnieg 

• Co to są za gwiazdki, może odgadniecie, które z wiatrem tańczą, w czas zimy 

po świecie?  Odp: Gwiazdki śniegowe (śnieżynki) 

• Jaka porę roku mamy, gdy za morzem są bociany? Odp: (zima) 

• Sypał z nieba nockę całą. Wszystko wokół pobielało. Odp: Śnieg 

• Latem było tu boisko, a gdy zimą mróz ścisnął, wylano wodę czystą, to już jest 

…   Odp: (lodowisko) 

• Wesoły dzwoneczek i sznur saneczek. Odp: (kulig) 

• Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie 

powiem! Odp: (bałwan) 

• Z lodowych klocków – dom niewysoki. Jego lokator jadł mięso foki.          

Odp: (igloo) 

• Służą do tego, drogi kolego, by ze śnieżnej górki zjeżdżać na pazurki.         

Odp: (sanki) 

• W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam – ćwierkaniem?                    

Odp: (karmnik) 

• Taka jazda to nie żarty! 

Same w dół pędzą ... . 

Bliźniaczki o nosach zadartych, 

pędzą z góry, bo to są ... . Odp: (narty) 

• Jaka to para 

umie w zgodzie. 

Tańczyć i skakać 

tylko na lodzie? Odp: (łyżwy) 

 

2. Praca plastyczna ,,Drzewo w zimowej szacie’’. 

 

Na niebieską kartkę A4 przyklejamy szablon z brązowego papieru z wyciętym 

drzewem. Na płaski talerzyk wylewamy białą farbę dość rzadką w której moczymy 

kawałek folii bąbelkowej lub patyczki do uszu i odciskamy na szablonie drzewa. W 

ten sposób otrzymujemy zaśnieżone zimowe drzewo. 

 



 Materiały: 

• Niebieska karta A4 

• Drzewo wycięte z brązowego papieru 

• Folia bąbelkowa 

• Biała farba plakatowa 

3. ,,Sporty zimowe’’ – prezentacja multimedialna (zapoznanie z zimowymi dyscyplinami 

sportowymi)  

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

4. Zabawy przy piosence ,,Chodź zimo, chodź ’’ – Śpiewające Brzdące 

https://www.youtube.com/watch?v=5nSNFXWYVhc  

 

1. Dookoła biało, oj będzie się działo; 

Czapki i szaliki, zakładamy śmiało; 

Bałwan w śniegu stoi, mrozu się nie boi; 

Chodź ma nos z marchewki dumne miny stroi. 

  

Ref. Chodź zimo, chodź 

Bawić się będziemy 

Chodź zimo, chodź 

Co robić? My wiemy 

 

2. Dookoła biało, oj będzie się działo; 

Czapki i szaliki, zakładamy śmiało; 

Łyżwy, narty, sanki do drogi gotowe; 

Czas byśmy zaczęli, zimową przygodę. 

 

5. ,, Zabawy na śniegu’’ – praca plastyczna, malowanie farbami. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JnfUtdJkLbo
https://www.youtube.com/watch?v=5nSNFXWYVhc

