
Zadania dla grupy Malinek na czwartek 09.12.2021r.  

 

 

* Słuchanie wiersza Weroniki Kosteckiej Zabawy zimą. 

 

Spójrz za okno – śnieg już pada! 

Przykrył domy i uliczki. 

Chodźmy szybko na plac zabaw! 

Gdzie są twoje rękawiczki? 

Porzucamy się śnieżkami 

i bałwana ulepimy. 

Popatrz, dzieci z saneczkami! 

Może do nich dołączymy? (...) 

Zobacz, tam jest lodowisko.  

Dam ci łyżwy – dalej, śmiało! 

Och, uważaj! Ale ślisko... 

Uff, niewiele brakowało. 

A śnieg sypie, prószy. 

Niknie pod nim chodnik, trawa... 

Chociaż mróz nas szypie w uszy – 

zimą świetna jest zabawa 

 

* Rozmowa na temat wiersza. 

Dziecko odpowiada na pytania: 

 

- Jakiej pory roku dotyczy wiersz? 

- Dlaczego dzieciom spieszyło się, by wyjść na plac zabaw? 

- Co robiły dzieci w wierszu? 

- Dlaczego w wierszu ktoś krzyknął Och, uważaj!? 
 

* Dyscypliny i sporty zimowe – praca z tablicą demonstracyjną. 

 



          

 

        

 
 

Prowadzący prezentuje tablicę demonstracyjną i mówi: 

- Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, jakie sporty zimowe są na nich przedstawione? 

- Do uprawiania, których sportów zimowych są potrzebne łyżwy i lodowisko? 

- Na czym polega gra w hokeja? 

- Do uprawiania których sportów niezbędne są narty? Jeśli wiesz, opowiedz na czym 

polegają skoki na nartach. A na czym biegi na nartach?  

- Jak nazywa się dyscyplina, w której zjeżdża się na nartach z góry? 

- Co to są bobsleje? Jak wygląda zjazd bobslejami? 

- Jakie sprzęty zimowe są na zdjęciach? Do jakich dyscyplin się ich używa? 

- Co jest niezbędne, aby uprawianie sportów zimowych było bezpieczne? Przed czym 

chroni kask? Przy których dyscyplinach jest niezbędny? Dlaczego? 



- Co lubisz robić na podwórku, gdy jest zima? Czy jeździłeś na sankach? Opowiedz                

o tym. 

- Czy jeździłeś na nartach lub łyżwach? Opowiedz, jak to się robi. 

 
Grudzień, 

* Słuchanie opowiadania Moniki Sobkowiak Olimpiada zimowa. 

Prowadzący odczytuje fragment opowiadania wprowadzającego do zabawy. 

 

Pewnego zimowego poranka Pola postanowiła zorganizować dla swoich przyjaciół 

zimową olimpiadę. Wiedziała, że organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga 

odpowiednich przygotowań i najlepszych pomysłów. Postanowiła zacząć od stworzenia 

obrazkowej listy zimowych sportów, które zostaną sportami olimpijskimi w czasie jej 

supersmykowej imprezy sportowej. 

 

3Kartki, mazaki. 

Dziecko rysuje trzy ulubione sporty zimowe, które stają się konkurencjami na 

olimpiadzie, która będzie w dalszej części zajęć. 

 

* Olimpiada sportowa – ciąg dalszy opowiadania. 

Prowadzący  odczytuje kolejny fragment opowiadania wprowadzającego do zabawy. 

 

Pola zdecydowała, że podczas jej olimpiady zawodnicy zmierzą się w trzech 

konkurencjach (prowadzący podaje konkurencje wybrane przez dziecko). Przystąpiła 

do przygotowań – zaczęła gromadzić wszystkie potrzebne materiały do zorganizowania 

konkurencji. 

 

* Co nam się przyda? – zabawa twórcza. 

Materiały według pomysłów dzieci. 

W zależności od wybranych przez siebie konkurencji dziecko ma stworzyć symboliczne 

sprzęty i przybory sportowe, np. kije do hokeja z lasek gimnastycznych, narty                             

z klocków i sznurka, sanki z klocków i pudeł. Dziecko może działać indywidualnie lub 

z prowadzącym. Po zakończeniu pracy prezentuje swoje wytwory. Jeśli to możliwe, 

przybory powinny być tworzone tak, by dziecko mogło z nich skorzystać (np. laskami 

gimnastycznymi będzie mogło przesuwać symboliczny krążek hokejowy; jeśli to 

niemożliwe, mogą wykorzystać zabawki, np. klocki, spodeczki, nakrętki). 

 

* Olimpiada sportowa – ciąg dalszy opowiadania. 

Papierowa taśma, modele sprzętów sportowych. 

Prowadzący odczytuje fragment opowiadania wprowadzającego do zabawy. 

 

Kiedy konkurencje zostały przygotowane, Pola postanowiła, że już czas zaprosić 

uczestników do udziału w olimpiadzie. Pola przypomniała przyjaciołom, że podczas 

olimpiady obowiązuje zasada fair play – należy przestrzegać reguł gry     i pamiętać, że 



może zdarzyć się tak, że zawody wygra inna osoba. Nie jest to powód do smutku, bo 

liczy się dobra zabawa. Chętne osoby zostały zaproszone do zajęcia miejsc w kole. 

Pozostałe usiadły na widowni. 

 

Dziecko, które chce sprawdzić swoje możliwości w zawodach szykuje przygotowane 

wcześniej rekwizyty. Prowadzący pokazuje w jaki sposób wykorzystać rekwizyt  np. 

– przepychanie woreczka gimnastycznego laską gimnastyczną po wyznaczonej trasie, 

celowanie woreczkiem do wyznaczonej bramki; narty biegówki – przemierzenie 

wyznaczonej trasy np. przez ustawianie stóp na małych złożonych kocach, które będą 

ślizgać się po podłodze; skoki narciarskie – skoki na odległość; bobsleje – ślizganie się 

po ławce gimnastycznej lub połączonych stolikach na kocu, bez pomocy nóg; łyżwy – 

przemierzenie trasy przygotowanej w taki sposób, że na podłodze papierową taśmą 

wyznaczone są linie imitujące ruchy nóg podczas jazdy na łyżwach.  

Prowadzący wyznacza początek i koniec trasy, którą dziecko ma do pokonania. 

 

* Olimpiada sportowa – zakończenie opowiadania 

Pola, która zawsze wszystko dokładnie analizuje, postanowiła wraz                                   

z uczestnikami podsumować zorganizowaną zimową olimpiadę i podziękować im za 

wspólną zabawę. 

(Prowadzący zwraca się do dziecka): Drodzy uczestnicy/ Drogi uczestniku! 

– Jak się czujecie po zakończonej olimpiadzie? 

– Który etap olimpiady podobał wam się najbardziej? 

– Które zadanie sprawiło najwięcej radości? 

– Jakie pomysły na zabawę przychodzą wam teraz do głowy? 

Dziękuję wam serdecznie za udział we wspólnej zabawie! 

 

Zimowe igrzyska olimpijskie to międzynarodowe zawody sportowe organizowane co 

cztery lata za każdym razem w innym kraju. Podczas igrzysk zawodnicy rywalizują                

w 16 dyscyplinach. Wśród nich są: hokej na lodzie, skoki narciarskie, bobsleje, curling, 

łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, biegi narciarskie, biathlon, który łączy 

jazdę na nartach ze strzelectwem. 

 Najbardziej znani polscy medaliści zimowych igrzysk olimpijskich: Kamil Stoch, 

Justyna Kowalczyk, Zbigniew Bródka, Wojciech Fortuna. 

 

* Praca w Kartach pracy SUPERSMYKI, cz. 2, s. 31. 

Polecenia: 

- Obejrzyj obrazek. Pokoloruj pole z symbolem sprzętu, który przedstawiono na 

obrazku 5 razy. 

- Dorysuj dwie narty tak, by były ułożone w kolejności od najkrótszej do najdłuższej. – 

- Policz wszystkie narty i pokoloruj pole z właściwą liczbą. 

 

* Praca w Kartach pracy SUPERSMYKI, cz. 2, s. 32. 

Polecenia: 



- Rysuj rękawiczki po śladach. Ozdób je według własnego pomysłu. 

- Rozwiąż rebusy. Pierwsze sylaby nazw zdjęć odczytane kolejno utworzą hasła. 

Narysuj w polach poprawne odpowiedzi. 

 

 

* Zimową porą – zabawa wyrabiająca poczucie rytmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp3fThjiHYM  

Dziecko biega po sali w rytmie melodii. Podczas przerwy w muzyce prowadzący 

wypowiada tekst w ustalonym przez siebie rytmie, z równoczesnym klaskaniem. 

Następnie dziecko powtarzają tekst za prowadzącym 

 

Zima, zima, zima biała 

dzisiaj do nas przyjechała, 

Sanki, narty, idą w ruch 

wszędzie widać śnieżny puch. 

Rzucamy śnieżkami, 

zjeżdżamy na sankach, 

już za chwilę ulepimy 

ze śniegu bałwanka. 

 

 

Propozycje zabaw na świeżym powietrzu  

 

* Ślady na śniegu – zabawa skoczna. 

Osoba prowadząca wyznacza śladami trasę, skacząc z miejsca na miejsce. Następnie 

dziecko skacze dokładnie w miejscach pozostawionych śladów. Jeśli nie ma śniegu, 

może go imitować piasek w piaskownicy. 
 

* Śnieżką do celu – zabawa zręcznościowa. 

Dziecko rzuca śnieżkami do wskazanego przez prowadzącego celu. 

Jeśli nie ma śniegu, śnieżkę może zastąpić piłka tenisowa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp3fThjiHYM

