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Poniedziałek 13.12.2021r. 

Temat kompleksowy: Pada śnieg – święta tuż tuż. 

Cele: 

− Rozwijanie aktywności słownej. 

− Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, wskazywanie z ilu sylab składa 

się wyraz. 

− Uwrażliwienie na piękno zimowego krajobrazu. 

 

Przebieg: 

1) ,,Co było wczoraj” – zabawa słowna. 

Dziecko opowiada co robiło przez weekend. Zwrócenie uwagi na prawidłowe stosowanie 

czasu przeszłego w zdaniach. 

 

2) ,,Zimowe obrazki” – układanie puzzli. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/320339-gry-dla-dzieci-zim%C4%85  

 

3) ,,Jaka jest zima?” – swobodne wypowiedzi dzieci. (załącznik nr 1) 

Dziecko ogląda przygotowane przez nauczyciela ilustracje przedstawiające krajobrazy 

zimowe i wypowiadają się na temat aktualnej pory roku. 

 

4) ,,Ile sylab słyszysz?” – zabawa dydaktyczna. 

Dziecko dzieli na sylaby przymiotniki określające zimę, określając ile sylab jest w słowie. 

Np. mroźna, piękna, sroga, biała, śnieżna, zimna, uciążliwa, niebezpieczna, długa, ciekawa. 

 

5)  ,,Lubię zimę” – opowiadanie twórcze (załącznik nr 2). 

Dziecko otrzymuje obrazek przedstawiający zimowy krajobraz, zabawy zimowe. 

Opowiadanie rozpoczyna rodzic, a dziecko je kontynuuje. Dziecko układa zdanie na temat 

obrazka w taki sposób, aby wiązało się ono ze zdaniem ułożonym przez rodzica.  

 

6) ,,Lubię zimę, ponieważ …, Nie lubię zimy, ponieważ …” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic mówi zdanie ,,Lubię zimę, ponieważ …” lub ,,Nie lubię zimy, ponieważ …” 

uzasadniając swoją wypowiedź. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/320339-gry-dla-dzieci-zim%C4%85
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7) ,,Leci śnieżek” – ćwiczenia logorytmiczne. 

Dziecko powtarza rymowankę. Wykonując jednocześnie odpowiedni ruch. 

Leci śnieżek, leci z nieba.   dziecko naśladuje dłońmi spadający śnieg 

Dużo śniegu nam potrzeba.  Dziecko rysuje w powietrzu duże koła 

Na bałwany oraz śnieżki.  Dziecko rysuje w powietrzu bałwana. 

 

8) ,,Celny rzut” – zabawa z celowaniem. 

Dziecko staje w odległości 3 kroków od pudełka. Dziecko otrzymuje piłkę i rzuca nią do 

pudełka.  

9) ,,Zaspy śniegu” – zabawa ruchowa. 

Dziecko maszeruje po pokoju wysoko unosząc kolana – naśladując chodzenie po zaspach. 

 

10) ,,Zabawy z piłkami” – zabawy ruchowe. 

 

➢ Rodzic rzuca piłkę do dziecka stojącego na pierwszej linii. Jeśli dziecko chwyci piłkę i 

dobrze odrzuci — cofa się o krok i staje na drugiej linii. W ten sposób po każdej serii 

rzutów wydłużamy rzut o krok. (Przygotowanie: 4 linie równoległe, oddalone od siebie o 

50 cm. Rodzic staje z piłką naprzeciwko dziecka.) 

➢ Rodzic odbija kilkakrotnie piłkę od ziemi, potem poleca dziecku odbijać się jak piłeczka. 

Po kilku podskokach dziecko stojąc w miejscu naśladuje ruch odbijania piłki obydwiema 

rękami. Potem powtarzamy podskoki. 

➢ Rodzic odbija piłkę jeden raz od ziemi i poleca dziecku obserwować, jak wysoko 

wylatuje ona w górę, a potem odbija się coraz słabiej, aż wreszcie zostaje na ziemi. 

Dziecko naśladuje piłkę odbijając się wysoko w górę i stopniowo coraz niżej, aż do 

przysiadu podpartego.  
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Załącznik nr 1 

 

Załącznik nr 2  

 


