
                            Drodzy rodzice naszych Sówek! 

 

Jako alternatywę edukacji przedszkolnej w trakcie odbywanej przez dzieci 

kwarantanny proponujemy Państwu kilka zabaw, które można przeprowadzić z dziećmi w 

domu. W realizacji zadań pomogą Państwu przekazane karty pracy.  

Wiemy że, pracujecie Państwo zdalnie w domu ale, może znajdziecie chwilę czasu 

żeby pobawić się z Waszymi dziećmi w „Przedszkole” . 

Propozycje zabaw dla Sówek na okres kwarantanny od 24.01 – 28.01.22r. będziemy 

razem z Panią Judytką wrzucać na stronę internetową przedszkola. 

 

Temat kompleksowy na ten tydzień: LEPIMY BAŁWANA 

 

Temat dnia (25.01.2022r.): Zimowe układanki 

Cele:  

 wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami; 

 rozwijanie logicznego myślenia; 

 umuzykalnienie dzieci; 

 doskonalenie sprawności manualnej. 

1. „Zimowe rytmy” – zabawa słowna. 

Rodzic podaje wyrazy, a dziecko dobiera do nich wyrazy rymujące się związane z zimą, np.: 

 plany – bałwany; 

 koleżanki – sanki; 

 klapki – czapki; 

 kwiatek – płatek; 

 malinki – śnieżynki; 

 karty – narty; 

 króliki – szaliki; 

 spódnice – rękawice; 

 kozy – mrozy. 

2. „Do czego dzieciom potrzebny jest śnieg?” – swobodne wypowiedzi dziecka na podstawie 

ilustracji i własnych doświadczeń. 

 

3. „Zimą jest wesoło” – zabawy i ćwiczenia poranne: 

 „Lodowe figurki” – Dziecko biega swobodnie; na mocne uderzenie w tamburyno, 

zatrzymuje się i stoi nieruchomo, przybierając dowolną pozycję. 

 „W prawo, w lewo” – Dziecko stoi w rozkroku; ręce ułożone są na biodrach, a stopy 

przywarte do podłogi; w takiej pozycji wykonuje skręty tułowia w prawo i w lewo. 



 „Zaprzęgi” – (zachęcam rodziców do wspólnej zabawy ) dziecko razem z rodzicem 

lub rodzeństwem dobiera się w pary; ustawiają się jedno za drugim i podają ręce , 

tworząc zaprzęgi; poruszają się w różnych kierunkach i tempie dostosowanym do 

dowolnej muzyki. 

 „Gwiazdki śniegowe” – Dziecko stoi na jednej nodze, a palcami drugiej rysuje na 

podłodze gwiazdki śniegowe. 

 „Marsz” – Dziecko maszeruje po obwodzie koła ; wykonuje cztery kroki zwykłe i 

cztery kroki z tupnięciem – na palcach, na piętach, na całej stopie. 

4. Wyprawka, s.21 – dołączona kartka do kart pracy. 

Dziecko wycina puzzle. Układa je w całość według wzoru, a następnie przykleja na kartce. 

Opowiada, jak dzieci spędzają wolny czas zimą. 

5. „Co robią dzieci” – ćwiczenia słownikowe. 

Wyszukiwanie słów określających co robią dzieci podczas zabaw zimowych, np. lepią, toczą, 

zjeżdżają, rzucają, bawią się, skaczą, patrzą, śmieją się, biegają itp. 

6. „Opowiedz” – wypowiedzi dziecka 

Dziecko redaguje wielozadaniową wypowiedź ustną na temat zabaw zimowych w oparciu o 

ułożone puzzle. 

7. „Bałwankowy taniec” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. 

Dziecko porusza się w rytmie granym przez rodzica na tamburynie; gdy usłyszy mocniejsze 

uderzenie, zatrzymuje się i patrzy jaką cyfrę pokaże rodzic: 2, 3, 4, 5; następnie dziecko 

przynosi tyle przedmiotów, ile wskazywały palce rodzica. 

8. „Bałwankowa rodzina” – słuchanie piosenki i nauka tekstu. 

https://www.youtube.com/watch?v=0U8mxOZrd4M 

Tekst piosenki:  

1. Stoisz smutny nasz bałwanku  

ze spuszczoną głową.  

Może chciałbyś mieć przy sobie  

Panią Bałwankową.  

 

Ref. Oj tak tak, oj tak tak  

dobrej żony wciąż mi brak.  

Oj tak tak, oj tak tak  

dobrej żony brak.  

 

2. Ma korale z jarzębiny  

bałwankowa żona.  

Ale łatwo poznać z miny, 

 że dziś jest zmartwiona.  

 

Ref. Oj tak tak, oj tak tak  

mego synka jeszcze brak.  

Oj tak tak, oj tak tak  

mego synka brak.  

 

3. Stoi bałwan z bałwankową  

w środku zaś bałwanek.  

Jeszcze chwilka i rozpoczną  

swój zimowy taniec.  

 

Ref. Oj tak tak, oj tak tak  

przydałby się jeszcze brat.  

Oj tak tak oj tak tak  

przydałby się brat.  

 

4. Już wesoło dwa bałwanki  

tańczą z rodzicami.  

I my także się pobawmy  

razem z bałwankami.  

 

Ref.(x2) Oj tak, tak, oj tak, tak  

zatańcz z nami raz i dwa.  

Oj tak, tak ,oj tak, tak  

zatańcz raz i dwa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0U8mxOZrd4M


9. „Śnieżynki i bałwanki” – zabawa przy muzyce. 

Dziecko jest bałwankiem, a rodzic lub rodzeństwo – śnieżynką; gdy gra muzyka wolna – 

tańczą bałwanki, a gdy szybka – śnieżynki; gdy zagra piosenka „Bałwankowa rodzina” – 

tańczą w parach – bałwanek ze śnieżynką. 

10. Karta pracy, cz. 3, s. 4. 

Narysuj przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na głoskę „b”. Dokończ szlaczki. 

11. „Szukam litery” – zabawa ruchowa. 

Dziecko wybiera kartoniki z literą „b”, „B”; porusza się przy dźwiękach muzyki; na przerwę 

w muzyce zatrzymuje się i wypowiada na głos słowo rozpoczynające się na literę „b”, „B”. 

 

 

Temat dnia (26.01.2022r.): Bałwankowa rodzina  

Cele:  

 kształcenie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania; 

 doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanych ćwiczeniach; 

 ćwiczenie celności poprzez rzuty śnieżkami do wyznaczonego celu; 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi. 

1. „Zapamiętaj kształt” – zabawa ruchowa. 

Na dywanie ułożone są z liny kształty liter „b”, „B”; dziecko chodzi po linach zgodnie z 

kierunkiem pisania litery. 

2. Karta pracy, cz. 3, s. 5. 

Ćwiczenia w pisaniu litery „b” po śladzie; dzieci chętne ćwiczą pisanie litery w liniaturze bez 

wzoru.  

3. „Ile krzeseł mamy w domu?” – ćwiczenia w przeliczaniu. 

Dziecko liczy ile krzeseł znajduje się w domu, następnie ile nóg ma każde krzesło (można 

wybrać dowolny mebel, przedmiot do przeliczania). 

4. „Wiatr i śnieżynki” – opowieść matematyczna. 

Do tego zadania potrzebne będą sylwety drzew (3) oraz śnieżynki (9). 

W pewien zimowy dzień, psotny wiatr postanowił odwiedzić park. Ostatnio był tam jesienią i 

strącał liście z drzewa. Wpadł do parku, przeleciał wokół krzewów i zatrzymał się przy 

trzech starych klonach (dziecko układa na podłodze 3 drzewa). Liści nie było, ale coś innego 

zwróciło jego uwagę. Na drzewach leżały błyszczące śnieżynki. Na pierwszym drzewie były 

cztery śnieżynki (dziecko układa 4 śnieżynki na pierwszym drzewie), dwie śnieżynki na 

drugim drzewie (dziecko układa 2 śnieżynki na drugim drzewie) i jedna śnieżynka na trzecim 

drzewie (dziecko układa śnieżynkę na trzecim drzewie). Na którym drzewie było najwięcej 

śnieżynek? Na którym drzewie było najmniej śnieżynek? Ile śnieżynek leżało na wszystkich 

drzewach razem? Wiatr postanowił zabrać dwie śnieżynki z pierwszego drzewa (dziecko 

zabiera 2 śnieżynki). Ile śnieżynek zostało? Po chwili zawiał mocniej i strącił jedną śnieżynkę 

z drugiego drzewa (dziecko zabiera 1 śnieżynkę). Ile śnieżynek jest teraz na drzewach? 



Pokręcił się chwilę i posadził na drugim drzewie trzy śnieżynki (dziecko dokłada na drugie 

drzewo 3 śnieżynki). Ile śnieżynek było razem na drzewach? Nie podobało mu się, że 

śnieżynki leżą na drzewach, więc wszystkie zrzucił na ziemię (dziecko układa śnieżynki pod 

drzewami). Ile śnieżynek leży na drzewach? Ile śnieżynek leży pod drzewami? Wiatr popatrzył 

na śnieżynki leżące pod drzewami i postanowił dorzucić do nich jeszcze dwie śnieżynki. Ile 

teraz leży śnieżynek pod drzewami? Znudziła się wietrzykowi zabawa ze śnieżynkami, 

postanowił więc polecieć do innego parku. Ułóż śnieżynki tak, aby na każdym drzewie było 

ich tyle samo. Po ile śnieżynek leży na każdym drzewie? 

5. „Śnieżynki” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. 

Na podłodze leżą wycięte z papieru śnieżynki. Dziecko porusza się w rytmie granym na 

tamburynie. Na przerwę w muzyce, dziecko zatrzymuje się i podnosi z podłogi wskazaną 

przez rodzica liczbę śnieżynek. Następnie kładzie je na dłoni i zdmuchuje na podłogę. 

6. „Lepimy bałwana” – ćwiczenia gimnastyczne: 

 „Pingwinek” 

Dziecko trzyma ręce wzdłuż tułowia i przemieszcza się w rytm piosenki: 

O jak przyjemnie i jak wesoło w pingwinka bawić się, się, się – dziecko maszeruje w 

rytm piosenki, na się, się, się podskakuje 3 razy; 

Raz nóżka prawa – wysuwa prawą nóżkę w bok; 

Raz nóżka lewa – wysuwa lewą nóżkę w bok; 

Do przodu, do tyłu i raz dwa trzy – skok do przodu, skok do tyłu i 3 skoki w miejscu. 

 „Bałwanek” 

Dziecko doskonali się w lepieniu kulek ze śniegu. 

Dziecko doskonali celność poprzez rzuty śnieżkami do wyznaczonego celu. 

Nauka lepienia bałwana samodzielnie. 

(Jeśli nie ma możliwości wyjścia na zewnątrz i zabawy ze śniegiem, można zastąpić 

śnieżynki gazetą. Można formować je w kulki, rzucać do celu, a na koniec wykonać 

pracę plastyczną – bałwanka z kulek z gazety). 

7. Karta pracy, cz. 3, s. 6.  

Pokoloruj okienko z sylabami, które tworzą nazwę obrazka. 

8. „Liczba pojedyncza – liczba mnoga” – zabawa słowna. 

Rodzic wymienia słowa w liczbie pojedynczej, a dziecko podaje liczbę mnogą słyszanego 

słowa; gdy wypowie słowa w liczbie mnogiej, dziecko podaje liczbę pojedynczą. 

 

 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy.  

Pozdrawiam pani Sara. 


