
Temat dnia (27.01.2022r.):   Tańce na śniegu 

Cele: 

 doskonalenie umiejętności rytmizowania tekstu, 

 umuzykalnianie dzieci’ 

  poznanie sposobu tworzenia wycinanek, 

   wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami, 

  rozwijanie wyobraźni dziecka. 

 

 

1. „Co robię” – zabawa z elementem dramy. Odgadywanie czynności 

pokazywanych przez dziecko. 

 

2. „Ile głosek słyszysz?” – ćwiczenia słuchowe. Dziecko segreguje obrazki 

według ilości głosek zawartych w ich nazwach – od najmniejszej liczby 

do największej. 

 

 

3. „Lubimy zimę” – rytmizowanie rymowanki. 

 

Lubimy zimę, lubimy – rytmicznie klaszcze 

Wesoło się z nią bawimy – rytmicznie uderza o uda 

Śnieżkami rzucamy do góry – rytmicznie klaszcze nad głową 

I podziwiamy chmury – głowa wzniesiona do góry 

 

4. „Wirujące śnieżynki” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

 Na hasło „śnieżynki wirują” – dziecko kręci się wokół własnej osi. Na 

hasło „śnieżynki opadają na ziemię” – dziecko kładzie się na dywanie i 

chwile odpoczywa 

 

5. Rozwiązanie zagadki.  

 

Zimą lecą z nieba,  

Kręcą się, wirują. 

 Z wiatrem lekko tańczą, 

 Szybko podskakują. (płatki śniegu) 

 



6. Oglądanie ilustracji przedstawiających różne płatki śniegu. 

 Demonstracja sposobu wykonania pracy.  

 

 złożenie kartki o wymiarach 10x10 na połowę (powstanie 

prostokąt),  

 złożenie prostokąta na połowę (powstanie kwadrat), 

 złożenie kwadratu po przekątnej (powstanie trójkąt), 

 wycięcie wzorów. 

 

7. Samodzielna praca dziecka. 

 

8. „Lekkie jak śnieżynka” – ćwiczenia oddechowe.  Dziecko układa 

śnieżynki na dłoni i lekko dmucha na nie wprawiając śnieżynki w ruch. 

 

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

 

Sprawdź, czy jesteś spostrzegawczy. Odszukaj, gdzie ukryły się litery „b” 

i pokoloruj ją na niebiesko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat dnia (28.01.2022r.):   Razem jest weselej 

Cele: 

 zapoznanie z treścią opowiadania, 

  wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, 

  zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaźni w życiu człowieka, 

 

1. „Smutny bałwan” – słuchanie opowiadania.  

 

Nareszcie spadł długo oczekiwany śnieg. Padał chyba przez całą noc, bo 

gdy Karol wyjrzał z rana przez okno, aż się zdziwił. Całe podwórko 

pokryte było białą puszystą pierzynką. I wtedy przyszedł mu do głowy 

pomysł, aby ulepić bałwana. Po śniadaniu wyszedł na podwórko i zaczął 

toczyć kule śniegowe. Utoczył trzy kule i ustawił je w odpowiedniej 

kolejności. Największa była na dole, średnia w środku, a najmniejsza na 

górze. – Niezły bałwan mi wyszedł – pomyślał Karol. – Teraz tylko oczy, 

nos, usta i bałwan gotowy. Poszedł więc do mamy, aby poprosić o 

potrzebne rzeczy. Bardzo szybko bałwan zmieniał się, był piękny. Na 

głowie miał kapelusz, który chronił go przed słońcem, a stara miotła 

pomagała w odpędzaniu wróbli. Karol popatrzył na niego jeszcze raz, 

uśmiechnął się i poszedł do domu. Bałwan został sam. Patrzył na gromadę 

wróbli, krążących wokół karmnika, sójki, które zjadały jarzębinę i dwa 

liski idące drogą. Każdy miał jakiegoś towarzysza. Tylko on stał samotny 

na dużym podwórku. Było mu przykro, że w pobliżu nie ma żadnego 

bałwana. Cały dzień bałwan przestał samotnie. A kiedy nastała noc, 

zasnął, śniąc o całej gromadzie bałwanków. Z rana obudziły bałwanka 

promienie słońca. – Ooo, jak tak dalej pójdzie nic ze mnie nie zostanie, 

roztopię się – pomyślał bałwan. Na szczęście słońce nie świeciło zbyt 

długo, szybko schowało się za chmurami. Bałwan rozejrzał się wokół 

siebie. Wróble siedząc na płocie głośno ćwierkały. Bałwan odwrócił się w 

ich stronę i zobaczył coś, czego wczoraj nie widział. Na sąsiednim 

podwórku również stał bałwan. Piękny, śniegowy bałwan. – Cześć – 

powiedział bałwan. – Ulepił mnie Karol i stoję tu od wczoraj. A ty skąd 

się wziąłeś? – Ulepiła mnie Zuzia, koleżanka Karola – odpowiedział drugi 

bałwan. – Już martwiłem się, że będę sam stał na podwórku. Cieszę się, 

że cię poznałem. – Ja też cieszę się – odpowiedział drugi bałwan. – 



Możemy razem posłuchać szumu wiatru albo ćwierkania wróbli. Dobrze 

mieć przyjaciela… 

 

2. Rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie. 

 

 Co zobaczył Karol, gdy wyjrzał z rana przez okno? 

  Co postanowił zrobić Karol?  

  Jak wyglądał bałwan Karola?  

  Kogo widział bałwan stojąc na podwórku?  

  Dlaczego bałwan był smutny?  

  Jaki sen miał bałwan? 

  Kogo bałwan zobaczył z rana na sąsiednim podwórku? 

  Jak poczuł się bałwan, gdy zobaczył drugiego bałwana? 

 

3. „Kim jest przyjaciel” Dzieci szukają odpowiedzi na pytanie: 

 

 Kim jest przyjaciel?  

 Jakie cechy charakteru posiada przyjaciel? 

  Co można robić z przyjacielem? 

 

4. „Śniegowe eksperymenty” – zabawa badawcza. Poznawanie właściwości 

śniegu – roztapianie śniegu, obserwacja wody, przelewanie wody przez 

watę, ocena stopnia czystości wody. 

 

5. „O czym myślę?” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie. Dziecko 

przygotowując zagadkę podaje jakie cechy ma rzecz, np. To o czym myślę 

jest pachnące, pieniące się, służy do mycia. 

 

 

 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy.  

 

Pani Judyta  

 

 


