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,,Zimowe mistrzostwa sportowe” 

Poniedziałek PORA NA ZIMOWY SPORT  Zestaw ćwiczeń porannych zestaw nr 20-

swobodne poruszanie się po Sali w sposób 

posuwisty, zabawy naśladowcze, zabawy 

ruchowe przy muzyce. 

 Zabawa integracyjna ,,Ślę uśmiech”. 

 Ćwiczenia artykulacyjno-słuchowe ,,Zimowy 

spacer”. 

 ,,Zimowe zabawy”-mapa myśli/skojarzeń. 

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw. Quiz 

z wykorzystaniem lizaków TAK/NIE. Praca z 

KP2.37a-logiczne myślenie, odwzorowywanie, 

percepcja wzrokowa. Doskonalenie sprawności 

manualnej. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20-

kształtowanie motoryki w zakresie zwinności i 

zręczności. 

Wtorek NARCIARSTWO  Zabawa z rymowanką ,,Zimy się nie boimy”. 

 Ćwiczenia słuchowe-liczenie wyrazów w 

zdaniach dotyczących zabaw na śniegu. 

 ,,Narty”-burza mózgów. Prezentacja zdjęć 

dyscyplin wykorzystujących narty. 

,,Podobieństwa i różnice”-rozmowa o 

podobieństwach i różnicach w wyglądzie 

sportów, w wyglądzie nart. Praca z KP2.38a,b-

wprowadzenie liczby 9, przeliczanie, utrwalanie 

aspektu porządkowego liczby. Ćwiczenia 

percepcji wzrokowej i umiejętności 

grafomotorycznych. 

 Słuchanie piosenki pt. ,,Zimo, zimo” (płyta CD). 

Kształtowanie słuchu muzycznego oraz reakcji 

ruchowych na różnorodny charakter muzyki 

podczas zabaw rytmicznych. 

Środa SANECZKARSTWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zabawa plastyczna, wypełnianie konturu cyfry 9 

różnymi materiałami.  

 Układanie rymów do nazw sprzętu zimowego np. 

narty: karty, żarty. 

 Ćwiczenia słuchowe-dzielenie na sylaby wyrazów 

kojarzących się z zabawami zimowymi. 

 ,,Sanki”-prezentacja zdjęć dyscyplin sportowych: 

bobsleje, saneczkarstwo. Wyjaśnienie zasad tych 

dyscyplin. ,,Dlaczego sankami zjeżdżamy po 

śniegu, a nie po trawie-doświadczenie. 

 ,,Zimowe zabawy”-malowanie białą farbą 

plakatową na niebieskim tle. Poszerzanie 

doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych dzieci. 

 



 

Czwartek ŁYŻWIARSTWO  Kończenie zdań o tematyce zimowej np. ,,Lubię 

kiedy pada śnieg, bo….” 

 Odgadywanie zagadek o zimowym sprzęcie 

sportowym. 

 ,,Sporty na lodzie”-rozmowa na temat sportów 

znanych dzieciom, które można uprawiać tylko na 

lodzie. Prezentacja zdjęć. Porównywanie wyglądu 

zawodników. ,,Co ślizga się na lodzie?”-

doświadczenie. Praca z KP2.39a,b oraz KP2.40a-

ćwiczenia percepcji wzrokowej, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej oraz umiejętności 

grafomotorycznych.  Ćwiczenia w czytaniu. 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20-

kształtowanie motoryki w zakresie zwinności i 

zręczności. 

Piątek OLIMPIADA ZIMOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze: ,,Zimowe 

odgłosy”-naśladowanie wiejącego wiatru, śniegu 

pod butami, dzwonków sań, rżenia koni 

ciągnącego sanki. 

 Blok zajęć o emocjach-duma, satysfakcja, radość. 

 ,,Olimpiada”-prezentacja i wyjaśnianie symbolu 

olimpiady, pochodzenia, kolorów, kół. Praca z 

KP.2.40 b-dekodowanie oraz doskonalenie 

umiejętności grafomotorycznych. 

 Nauka piosenki pt. ,,Zimo, zimo”. Rozwijanie 

wrażliwości muzycznej, słuchu, poczucia rytmu i 

tempa podczas zabaw i ćwiczeń przy piosenkach 

o tematyce zimowej. 

 

 


