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 „Masażyk sportowy” – zabawa paluszkowa. Dzieci dobierają się w pary z rodzeństwem lub 

rodzicami). Jedno z nich kładzie się na dywanie, drugie rysuje na jego plecach zabawy zimowe, 

jednocześnie mówiąc, co robi, np. Jedziemy szybko na sankach, Pada śnieg, Narciarz wchodzi na stok 

narciarski. Po pewnym czasie następuje zamiana 

Przypomnijcie sobie piosenkę „Zimowa poleczka” 

https://youtu.be/ONCU4Bbh8tY 

zapraszam was do zimowych zabaw: 

https://youtu.be/H08aiHpZK_s 

„Na lodowisku” -zabawa ruchowa. 

Dzieci nakładają łyżwy- owijają stopy gazetą i oklejają taśmą. 

W rytm muzyki swobodnie poruszają się po całej sali naśladując jazdę na łyżwach. Na przerwę w 

muzyce wykonują polecenia nauczycielki: 

– zamieńcie się w pingwina i poruszajcie się jak on 

– w fokę  ,kiwajcie się i klaszczcie tak jak ona 

w niedźwiedzia polarnego, ryczcie i poruszajcie się tak jak on. 

 

 

https://youtu.be/ONCU4Bbh8tY
https://youtu.be/H08aiHpZK_s


„Bitwa na śnieżki”- zabawa ruchowa. 

Dzieci podzielone na dwie grupy stoją naprzeciw siebie oddzielone liną. Każde z nich trzyma w ręku 

„śnieżną kulę” (kulę z gazety). Na hasło przerzucają kule na pole przeciwnej drużyny.  

 

ZIMOWE ZAGADKI 

Co to za woda, 

twarda jak kamień? 

Można na łyżwach 

ślizgać się na niej. (lodowisko) 

 

Konik, wesoły dzwoneczek i sznur saneczek. (kulig 

 

Z lodowych klocków – dom niewysoki. 

Jego lokator jadł mięso foki. (igloo) 

 

Lepi się go, lecz nie z gliny 

ani z plasteliny. 

Daje się mu miotłę w rękę, 

żeby nam wyglądał pięknie. (bałwan) 

 

Gdy nadchodzi, wodę skuwa, 

Każdy czapkę wnet nasuwa. (mróz) 

 

Pada z nieba biały proch, 

Coś jak gwiazdki albo groch. 

Gdy napada po kolana, 

Ulepimy wnet bałwana! (śnieg) 

 

Oto domek Eskimosa, 

Biały domek z lodu. 

Choć w dotyku zimny, 



To nie wpuszcza chłodu! (igloo) 

 

Płozy, deski, sznurek, 

Podejdźmy pod górę! 

W dół szybko jak strzała, 

Zabawa wspaniała! (sanki) 

 

Szybko po lodzie niosą nas one, obie do butów przyczepione. (łyżwy) 

 

Kapie z dachu woda, lecą zimne krople, ale gdy mróz chwyci, zamieni je w… (sople) 

 

Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie powiem! (bałwan) 

 

Dwie siostry – na dole, para braci – z boku, 

bez nich żaden narciarz nie zjedzie po stoku. (narty) 

 

Teraz zapraszam do zabawy ze śnieżkami:                            

https://youtu.be/6GoVTcqFzpI 

 

A teraz zapraszam was do zrobienia  bałwanków z płatków kosmetycznych: 

 

https://youtu.be/6GoVTcqFzpI


 


