
NADCHODZI ZIMA 

 
WTOREK 

 
 

Zadanie 1. 

Podzielcie na sylaby słowa związane z zimą: śnieg, opady, śnieżynki, chmury, zaspy, sople, 

zawieje. 

Zadanie 2.  

Przypomnijcie sobie słowa piosenki ,,Tupu, tup po śniegu”. 

https://www.youtube.com/watch?v=3cWkleMGcV4 

Zadanie 3.  

Ćwiczenia oddechowe - pochuchajcie na kolejne palce dłoni, ponieważ zmarzły. 

(Zadanie wykonajcie kilka razy) 

 

ŚRODA 

Zadanie 1. 

Teraz posłuchajcie opowiadania i wykonujcie ruchy i odgłosy zwierząt o których jest mowa: 

Dzieci z przedszkola wyszły na zimowy spacer (maszerujemy w miejscu). Przyglądały się 

ośnieżonym drzewom liściastym (kreślimy w powietrzu pień drzewa i wielkie koła czyli 

koronę) i pięknym drzewom iglastym (kreślimy w powietrzu oburącz choinki).  

Naśladują odgłosy wiejącego wiatru (mówicie: wiju…wiju ,wiju) i wróbla, który usiadł na 

gałęzi i ćwierka (mówicie: ćwir, ćwir, ćwir…). Nagle przeleciała nad nim wrona, głośno 

kracząc mówicie: kraa, kraa, kraa...). Dzieci wciągały powietrze nosem i wydychały ustami, 

oddychając głęboko. Potem naśladowały ruchy zwierząt (również je naśladujecie), których 

ślady pokazywał im nauczyciel: skakały jak zające, biegły jak lisek, fruwały jak ptaki, 

człapały wolno jak niedźwiedź. Wracając do przedszkola tupały głośno, aby oczyścić buty ze 

śniegu. (tupiemy w miejscu) 

Zadanie 2. 

Teraz wymyślajcie słowa kojarzące się z zimą, na określoną głoskę: s- sanki. z- zima, b….., 

g……, k- (karmnik), m…., 

 

Zadanie 3. W wolnym czasie zróbcie rysunek na temat ,,Zimowe zabawy”. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3cWkleMGcV4


CZWARTEK 

 

Zadanie 1.  

Rozwiąż zagadkę: 

Kiedy mrozik szczypie, 

 kiedy śnieżek pada, 

 każdy ją natychmiast, 

 na głowę zakłada (czapka) 

Na szyję zakładam, 

 gdy dopiecze zima, 

 owijam nim szyję, 

 kiedy mróz przytrzyma! (szalik) 

Nosi je na rękach 

 nawet słaby malec 

 Mogą mieć pięć palców 

 albo jeden palec. (rękawiczki) 

-Kiedy takie ubrania są potrzebne? 

 

Zadanie 2.  

Gdy wybierzecie się na zimowy spacer, weźcie ze sobą lupę (jeśli ktoś ma) i popatrzcie na 

śniegowe płatki. Popatrzcie też na drzewa, gałązki. Sprawdźcie czy z każdego śniegu da się 

ulepić bałwanka? Wtedy gdy jest mróz czy nie? Jeśli teraz nie możecie wyjść, to zróbcie to w 

weekend. I bawcie się wesoło – zimowe zabawy czekają! 

 

 

 

PIĄTEK 

Zadanie 1. 

Właśnie tak – zabawa ruchowa. 

Rodzice czytają polecenia i wykonują ćwiczenia z dzieckiem: 

Zaczynamy!  

− Połóżcie się na plecach. 

− Połóżcie się na boku i pomachajcie dłonią rodzicom. 

− Połóżcie się na brzuchu i uderzajcie stopami o siebie. 

− Połóżcie się na brzuchu i wydłużcie swoje ręce i nogi. 



− A teraz usiądźcie i szeroko rozstawcie nogi. 

− Pochylcie się do przodu i spróbujcie obiema dłońmi dotknąć palców stóp. 

− W siadzie, obiema rękami bębnijcie w klatkę piersiową. 

− Zamknijcie oczy i palcem wskazującym znajdźcie czubek swego nosa.  

− A teraz klęknijcie na podłodze. 

− Spróbujcie zaokrąglić swoje plecy. 

− Dotknijcie jedną ręką podłogę, a palcem wskazującym drugiej ręki wskażcie sufit. 

− Podnieście kolano, aby nie dotykało do podłogi. 

− Teraz stańcie na obu nogach. 

− Wyciągnijcie obie ręce w kierunku sufitu. 

− Wyprostujcie obie nogi i spróbujcie dotknąć dłońmi stopy. 

− Opukajcie delikatnie czubkami palców boki swoich stóp. 

Zrobiliście wszystko wspaniale. Gratulacje 

 

 

Zadanie dla chętnych dzieci  

Obejrzyjcie film edukacyjny pt. ,,Krystalizacja soli” i wykonajcie doświadczenie. Czekamy 

na zdjęcia wyhodowanych kryształków. Udanej zabawy 

https://www.youtube.com/watch?v=iUg1QzeCZ78&fbclid=IwAR0kM62z4EeTI8UHkhtMGh

EczM68zRTWKO0kIALqM0BAtbFhalzoiFMx5eg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK  

https://www.youtube.com/watch?v=iUg1QzeCZ78&fbclid=IwAR0kM62z4EeTI8UHkhtMGhEczM68zRTWKO0kIALqM0BAtbFhalzoiFMx5eg
https://www.youtube.com/watch?v=iUg1QzeCZ78&fbclid=IwAR0kM62z4EeTI8UHkhtMGhEczM68zRTWKO0kIALqM0BAtbFhalzoiFMx5eg


 
 

Zadanie 1. 

 
 

Wyklej Mikołaja plasteliną. 

(Karta pracy znajduje się nadole strony) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 


