
Krąg tematyczny: „Zimowe  zabawy” 

26.01.2022r.  Temat : „Zabawy na śniegu i lodzie”  

 

Cele:  

Dziecko:  

• Kształtuje sprawność manualną 

• Rozwija koordynację wzrokowo – ruchową 

• Rozwija myślenie logiczne 

 

Zajęcia poranne. 

1. PRZESYŁAM LINK, POGIMNASTYKUJCIE SIĘ TROCHĘ  

Gimnastyka dla przedszkolaka: 

 https://youtu.be/n7OIPFcyZRU  

 

Zajęcia główne: 

2.  „Bałwan” – praca plastyczna na podstawie tekstu A. Maćkowiaka. 

 Rodzic przygotowuje kolorowe kartki , kredki, kredę  lub farbę białą itp. 

 Prezentuje tekst A. Maćkowiaka i sposób rysowania bałwanka.  Narysujmy 

razem postać, która jest ci znana. Nie ze śniegu, a kredkami stworzymy 

bałwana. Na początku zróbmy kółko, niech to będą nogi. Na tym kółku 

drugie mniejsze, przyjacielu drogi. I nasz bałwan ma już brzuszek, czas teraz 

na głowę: Jeszcze jedno małe kółko. Już prawie gotowe. Teraz oczy 

narysujmy – dwie małe kropeczki. No a nosek oraz usta to będą kreseczki. A 

na koniec mały kwadrat i już czapkę mamy. I pięknego bałwanka razem 

oglądamy.  

https://youtu.be/n7OIPFcyZRU


Dzieci naśladują Rodzica poprzez rysowanie palcami na dywanie, w 

powietrzu oraz na kolorowych kartkach białą farbą, kredą, kredkami itp. do 

wyboru.  Mogą domalowywać lub dorysowywać inne elementy (śnieżynki, 

sanki itp.).  

 

3. Zabawa muzyczno ruchowa do piosenki "Tupu tup po 

śniegu" https://www.youtube.com/watch?v=bHbQBaO2uEk 

4.  „Na lodzie” – Jak nazywa się dyscyplina sportowa oraz sprzęt jaki jest 

potrzebny do jej uprawiania.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bHbQBaO2uEk&fbclid=IwAR1jm99gTykUAkLCA3dzEshJnAiWV4HOiWfALWwjpBNOgqWmmQ40PRK_REk


 

 

5.  Kodeks bezpieczniej zabawy, Rodzic zadaje pytania: 

 -Dlaczego nie jeździmy na łyżwach po zamarzniętych rzekach i stawach? 

- Czy kule do zabawy w śnieżki lepimy bardzo twarde? 

- Czy w hokeja gramy na ulicy? 

- Czy na sankach i nartach zjeżdżamy prosto na ulicę? 

6. Spróbuj podzielić na sylaby z jednoczesnym klaśnięciem następujące 

wyrazy:  łyż- wy, ho-kej, kask, san-ki 

 



7. „Na łyżwach” – zabawa naśladowcza przy muzyce. Dzieci naśladują 

zakładanie łyżew,  jazdę na lodzie: piruety, obroty. Dostosowują tempo do 

usłyszanej muzyki. 

 

8. „Na lodzie”- kolorowanie obrazka: 



 

 



9. Dodatkowe ćwiczenia i zabawy: 

 

Propozycje zabaw logopedycznych - ćwiczenia artykulacyjne 

 

1. Wysuwanie języka i poruszanie nim. 

2. Zlizywanie z warg i podniebienia masła orzechowego, miodu lub kremu 

czekoladowego. 

3. Unoszenie płaskiego języka do podniebienia. 

4. Liczenie językiem zębów. 

5. Sięganie językiem do tylnych zębów górnych. 

6. Przejeżdżanie językiem po dziąsłach i zębach przy zamkniętej buzi. 

7. Wysyłanie buziaków i cmokanie. 

8. Nadymanie policzków i pokazywanie, jak powoli uchodzi powietrze z 

balona 

 

Zachęcam do oglądania filmu  Bolek i Lolek Olimpiada zimowa 

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

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


 

 



 


