
Krąg tematyczny: „Zimowe  zabawy” 

28.01.2022r.  Temat : „Zimowa olimpiada”  

 

Cele:  

Dziecko:  

• kształtuje sprawność fizyczną; 

• rozwijanie słownika dziecka; 

• rozwija koncentrację uwagi  i logiczne myślenie 

 

Zajęcia poranne. 

1. PRZESYŁAM LINK, POGIMNASTYKUJCIE SIĘ TROCHĘ  

Gimnastyka dla przedszkolaka: 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

 

Zajęcia główne: 

1. „Olimpiada” – zabawa dydaktyczna –prezentujemy dziecku kartę 

obrazkową przedstawiającą flagę olimpijską i pytamy np.: Czy wiec 

co to jest? Ile jest kółek? Jakie mają kolory? Czy wiec dlaczego jest 

tyle kółek? Czy wiec co oznaczają kolory kół? W razie potrzeby 

wyjaśniamy dziecku pochodzenia kolorów i ich znaczenie oraz 

prezentujemy i zaznaczamy na globusie/mapie kulkami plasteliny 

w odpowiednich kolorach odpowiednie kontynenty. (Koła na 

fladze olimpijskiej symbolizują różnorodność i jedność ludzi. 

Poszczególne kolory reprezentują kontynenty. Niebieski – Europę, 

czarny – Afrykę, żółty – Azję, czerwony – Amerykę i zielony – 

Australię. 

https://www.youtube.com/watch?v=H08aiHpZK_s
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2. „Domowa Olimpiada” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych – dziecko 

wykonuje ćwiczenia gimnastyczne zgodnie z poleceniami. 

Gimnastykę możemy przeprowadzić tworząc najlepiej trzy zespoły 

(rodzeństwo, mamusia, tatuś), notować punkty za poszczególne 

konkurencje i na zakończenie przyznać medale: złote, srebrne i 

brązowe. 

 

„Śniegowe górki ” – dzieci przeskakują przez papierowe kulki rozłożone na 

podłodze. (rozgrzewka) 

 

„Śnieżne kule” – dziecko przechodzi na czworakach tam i z powrotem 

między „kulkami śnieżnymi” ułożonymi w prostej linii na dywanie. 

(wygrywa ten, który skończy pierwszy – 3 punkty, druga – 2, trzecia – 1). 

 

„Rzut śnieżką do celu” – dziecko otrzymują po dwie kule z papieru i po kolei 

rzuca do celu – krążka/szarfy/hula-hop, kosz. (Wygrywa, ta osoba której uda 

się umieścić w obręczy najwięcej woreczków – 3 punkty, mniej woreczków – 

2 punkty, najmniej – 1 punkt) 

 

„Narciarze” – rodzic przykleja dwie linie taśmą malarską – tor narciarski 

(odległość między liniami ok. 30 cm). Dziecko pokonuje trasę, przesuwając 

stopami po liniach tak, by nie oderwać ich od podłogi. Wracają biegiem na 

start. (wygrywa osoba, która  skończy pierwsza – 3 punkty, druga drużyna – 

2, trzecia – 1). 

 

 

Jeżeli pogoda dopisze i mamy taką możliwość zamiast ćwiczeń 

gimnastycznych w domu możemy zorganizować dzieciom Olimpiadę na 

zewnątrz. Proponowane aktywności wraz z rodzicami: 

 

Dziecko zjeżdża na sankach / jabłuszkach/ ślizgaczach – wygrywa ten kto 

zjedzie dalej 

 

Dziecko rzuca śnieżkami – wygrywa ten kto rzuci dalej 

 

Dziecko trafia śnieżkami do celu – wygrywa osoba, która ma najwięcej 

celnych rzutów 



 

Po rozegraniu wszystkich konkurencji następuje ogłoszenie wyników oraz 

wręczenie olimpijskich medali. 

 

 
 



3. „Zimowe sporty” – wykonanie pracy plastycznej  

 

Łyżwa 

1. Kolorujemy łyżwę. 

2. Składamy łyżwę wzdłuż przerywanej linii. 

3. Wkładamy w środek łyżwy słomkę do napojów i sklejamy łyżwę. 

4. Robimy dziurki wzdłuż łyżwy. 

5. Z mamusią bądź tatusiem przewlekamy przez dziurki sznurek  

 

 

 
 



 
 

 



4. „Zimowe sporty” – dziecko porusza się po pokoju w rytmie 

piosenki „Zimowe zabawy”. Na przerwę w grze nauczycielka 

wypowiada nazwę sportu zimowego, a dzieci naśladują jego 

uprawianie. Zabawę prowadzimy 4-5-krotnie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HC1J2HcBhuA 

 

Dodatkowe karty pracy 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HC1J2HcBhuA


 


