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Krótka pogadanka dotycząca aktualnej pory roku (zima). Omówienie cech charakterystycznych 

zimy. Przykładowe pytania: Ile jest pór roku? Jaką mamy teraz porę roku? Czym charakteryzuje 

się zima? – Nauczyciel (rodzic) pomaga dzieciom udzielić prawidłowych, rozbudowanych 

wypowiedzi. 

Burza mózgów. Nauczyciel kolejno prosi uczniów o dokończenie zdania: „Zima to….” 

Taniec improwizacyjny, zabawa ruchowo-naśladowcza. Nauczyciel odśpiewuje piosenkę 

„Śnieżek” wykonując przy tym odpowiednie ruchy. Dzieci naśladują je 

„Pada śnieg. (rękami naśladujemy opadanie płatków śniegu) 

Wieje wiatr. (podniesienie rąk do góry i pokazanie jak wieje wiatr) 

Błyskawica, grzmot. (klaśnięcie, tupnięcie) 

Błyskawica, grzmot. (klaśnięcie, tupnięcie) 

Słońce.” (rozchylamy ręce nad głową) 

 

Obejrzyjcie prezentację na temat sportów zimowych 

https://youtu.be/JnfUtdJkLbo 

Rozmowa na temat sportów uprawianych zimą. Nauczycielka pokazuje ilustracje 

przedstawiające sporty zimowe oraz rekwizyty z nimi związane. 

https://youtu.be/JnfUtdJkLbo


 

 



 

 



 

Zabawa dramowa. Nauczycielka prosi uczniów o przedstawienie ruchami i mimiką swoich 

ulubionych sportów zimowych. Pozostałe dzieci odgadują. 

Nauczycielka odczytuje informacje dotyczące zimy oraz zabaw na śniegu. Dzieci oceniają, czy 

jest to prawda czy fałsz. Przykładowe zdania: 

• Zima to pora roku, która następuje po lecie. 

• Po zimie biegamy boso po łące. 

• Zimą z nieba pada oranżada. 

• Na zimę przylatują do nas bociany. 

• Śnieg jest koloru różowego. 

• Niedźwiedź zimą zasypia w głęboki sen. 

• Adam Małysz to mistrz Polski w skokach narciarskich 

• Wiewiórki na zimę w swojej dziupli gromadzą rodzynki. 

• Zimą zbieramy w lesie grzyby. 

• Jeździmy na łyżwach po zamarzniętych stawach i rzekach. 

• Nie wolno rzucać śnieżką w twarz kolegi. 

• Bałwana lepi się ze śniegu. 

• Na sankach można jeździć w pobliżu ulicy. 



• Zimą można bawić się na śniegu bez czapki. 

• Zjeżdżamy na sankach i nartach z górki, z dala od ulicy. 

 

Wspólne opracowanie kodeksu zasad bezpiecznej zabawy na śniegu. 

 

Narysujcie kredkami wasz ulubiony sport zimowy.  

 

„Taniec na lodzie” – zabawa ruchowa. N. zaprasza dzieci do jazdy figurowej na lodzie. Dzieci 

najpierw naśladują zakładanie butów, zawiązywanie sznurówek. Gdy usłyszą muzykę, 

poruszają się po całej sali, robią piruety, „jaskółki” 

 

 



 

 


