
Propozycje aktywności dla dzieci z grupy ,,Bratki” – poniedziałek  

13.12.2021r.  

 

Temat dnia: ,,Zimowy krajobraz” 

 

1. ,,Co by było gdyby…” – zabawa twórcza.  

Zadaniem dziecka będzie udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

Możecie także puścić wodze fantazji i wymyślić inne pytania ;)  

 Co by było gdyby… płatek śniegu ważył tyle co cegła? 

 Co by było gdyby… śnieg padał od dołu do góry? 

 Co by było gdyby… samochody zamiast kół miały narty? 

 Co by było gdyby… ludzie zimą chodzili w klapkach? 

 Co by było gdyby…pewnej zimy nie spadł ani jeden płatek śniegu? 

 

2. ,,Zima w sztuce” – zapoznanie dziecka z wybranymi przykładami 

twórczości artystycznej. Dziecko ogląda obrazy i odpowiada na poniższe 

pytania: 

 Jakie kolory widzicie na tych zimowych pejzażach? 

 Co czujesz, gdy patrzysz na te obrazy 

 Czy przyroda zimą jest pokazana na wszystkich obrazach w taki 

sam sposób? 

 Czy zima przedstawiona na obrazach przypomina ci pogodę, którą 

widzisz dziś za oknem? 

 Który obraz podoba ci się najbardziej? Dlaczego? 

 

Więcej zimowych pejzaży możecie zobaczyć na poniższym filmie    

 

https://www.youtube.com/watch?v=ViXUg88eZHU 

 

3. ,,Wyścig sanek” – zabawa ruchowa.   

Zabawę można poprowadzić na dwa sposoby:  

1) Dziecko siada na dywanie, nogi pozostają wyprostowane, blisko 

siebie 

2) Dziecko siada na krześle 

Zadanie będzie polegało na ilustrowaniu ruchem słów rodzica, możecie 

modyfikować zabawę dodając własne propozycje zadań   

https://www.youtube.com/watch?v=ViXUg88eZHU


 Saneczki wchodzą w ostry zakręt w prawo (dziecko przychyla się w swoją 

prawą stronę)  

 Saneczki wchodzą w ostry zakręt w lewo (dziecko przychyla się w swoją 

lewą stronę) 

 Saneczki mijają trybuny z kibicami (dziecko podnosi ręce do góry, macha 

nimi i woła ,,hurrrra!”) 

 Saneczki mkną bardzo szybko w dół góry (dziecko przechyla się do tyłu) 

 Saneczki mijają linię mety (dziecko klaszcze dwa razy w ręce i mówi ,,hip 

hip, podnosi ręce do góry i woła ,,hurra!”) 

 

4. Karta pracy –uzupełnij zimowy krajobraz i pokoloruj według własnego 

pomysłu   

 

5. ,,Zimowe zagadki”  

1) biały brzuszek, głowa biała, 

biała postać doskonała. 

On nie biega, tylko stoi  

nawet mrozu się nie boi (bałwan) 

2) Leci z góry, niby piórka białe, 

jak pierzynka otula drzewa – duże, małe, 

lecz gdy mrozu już nie ma, 

szybko w wodę się zmienia (śnieg)  

3) Co to jest, na pewno wiesz. 

Chętnie jadą na dół, 

ale na górę musisz  

ciągnąc ją za sznurek (sanki) 

4) Co to za deski? Choć są bez kół, 

to jeżdżą szybko z góry w dół (narty) 

 

 

6. Świąteczne piosenki – dla przypomnienia  

 

Do zobaczenia! :) 

 


