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BEZPIECZNE 

ZABAWY ZIMĄ 
Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „S jak sanki” – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy 
sylabowej i głoskowej słowa sanki, przeliczanie sylab i głosek    
w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-
słuchowej, wprowadzenie litery S, s.  

 „Chodzimy po S, s” – dwiczenie umiejętności używania określeo 
dotyczących rozmiaru, rozwijanie poczucia wspólnoty, 
integrowanie grupy, utrwalanie kształtu litery s, rozwijanie 
koordynacji ruchowej. 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 Sanki” – rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyki, dwiczenie 
umiejętności pla�nowania własnej pracy, dwiczenie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, doskonalenie sprawności małej motoryki. 

ZABAWY NA ŚNIEGU 

I LODZIE 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 ,,Śniegowy bałwanek” – rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu 
fonematycznego, wdrażanie dzieci do uważnego słuchania 
utworu i wypowiadania się na jego temat.  

 „Śniegowe płatki” – doskonalenie umiejętności orientacji           
w schemacie ciała. Integracja grupy, wytwarzanie atmosfery 
bezpieczeostwa. 

 „Zimowe zabawy” – zabawa z elementami pantomimy. 
Pobudzanie do działao artystycznych (odgrywanie scenek). 

 „Taniec na lodzie” – doskonalenie umiejętności orientacji          
w schemacie ciała. Integracja grupy, wytwarzanie atmosfery 
bezpieczeostwa. 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Bałwanek w szklanej kuli” – rozwijanie wyobraźni plastycznej, 
estetyki, dwiczenie umiejętności planowania własnej pracy, 
dwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie 
sprawności małej motoryki. 

ZIMOWE 

DYSCYPLINY 

SPORTOWE 

Umuzykalnianie: 

 ,,Śniegowy bałwanek” – utrwalanie piosenki. Kształtowanie 
poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Piszemy cyfrę 9” – wprowadzenie cyfry, rozwijanie percepcji 
wzrokowej, dosko�nalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
sprawności grafomotorycznej. 

ZIMOWA 

ROZGRZEWKA 

 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw dwiczeo gimnastycznych nr 20 – kształtowanie motoryki 
w zakresie zręczności i zwinności. 

Umuzykalnianie: 

 Dziewięd bałwanków – słuchanie wiersza.  

 „Którego bałwanka mam na myśli?” – wykonywanie poleceo do 
treści usłyszanego wiersza. Doskonalenie umiejętności 



uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego 
treści, rozwijanie percepcji słuchowej i pamięci. 

ZIMOWE 

MISTRZOSTWA 

SPORTOWE 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Zimowy pejzaż” – rozwijanie wyobraźni plastycznej, estetyki, 
dwiczenie umiejętności planowania własnej pracy, dwiczenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie sprawności 
małej motoryki. 

Zajęcia ruchowe: 

 „Zimowe mistrzostwa” – zabawy ruchowe. Rozwijanie 
umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas 
zawodów grupowych. 

 


