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Pomagamy zwierzętom zimą. 

Walentynki 

Zapoznanie dzieci z trybem życia 

zwierząt leśnych w czasie zimy. 

 

Zrozumienie przez dzieci 

konieczności dokarmiania ptaków 

w okresie zimowym.  

 

Zrozbudzenie w uczniach 

opiekuńczej roli wobec ptaków i 

innych zwiarząt. 

 

Zapoznanie dzieci z pokarmami, 

którymi żywią się ptaki i 

zwiarzęta zimą. 

 

Rozwiązywanie zagadek  na temat 

tygodnia. 

 

Słuchanie opowiadania „O 

zziębniętym Elemelku, pustym 

brzuszku i rondelku”. Rozmowa 

na temat treści opowiadania. 

 

Zapoznanie uczniów z tradycjami 

Walentynkowymi oraz co to są 

Walentynki. 

 

Zachęcanie dzieci do okazywania 

uczuć innym osobom oraz 

kultywowanie tradycji 

Cztery pory roku – słuchanie 

fragmentów muzycznych z nagrań 

„Cztery pory roku” A.Vivaldiego. 

Po wysłuchaniu każdego utworu 

w kolejności: zima, wiosna, lato, 

jesień, dzieci opowiadają jaką 

porę roku kompozytor przedstawił 

w swoim utworze i po czym 

poznały. 

 

„Zimowe drzewo” – malowanie z 

rysowaniem widelcem. 

 

„Ptaszek” – zajecia techniczne, 

lepienie z plasteliny lub gliny. 

Ozdabianie wytworów innymi 

materiałami (koraliki, piórka, 

włóczka) 

 

Wykonanie „Sarenki” techniką 

origami. 

 

Wypełnienie kuleczkami bibuły 

szablonu „Dzika”. 

 

„Serduszka”- wycinamy większe i 

mniejsze serduszko. Mniejsze 

serduszko naklejamy na większe i 

ozdabiamy. 

 

Zabawy ruchowe na holu 

szkolnym. 

 

Zabawa ruchowa „Ptaszki i 

karmniki”. W Sali rozłożone są 

obręcze – karmniki. Dzieci 

naśladując ptaszki biegają miedzy 

nimi. Na sygnał N. zajmują 

miejsca w karmnikach. W 

każdym karmniku może się 

znajdować tyle ptaszków ile 

określi nauczycielka. 

 

Oglądanie miseczek z różnego 

rodzaju pokarmami dla ptaków. 

Zastanawianie się, które ze 

smakołyków są najbardziej 

lubiane przez poszczególne ptaki. 

 

Zabawa ruchowa „Zimą w lesie”. 

Dzieci otrzymuja emblematy 

zwierząt leśnych. Przy muzyce 

chodzą tanecznym krokiem po 

sali. Gdy muzyka cichnie, tworzą 

kółka zgodnie z posiadanymi 

emblematami. 

 

Zabawa dydaktyczna 

„Skojarzenia” – dzieci siedzą w 

kole. N. toczy piłkę do wybranego 



walentynkowej. 

 

Odkrywanie przez dzieci swoich 

uczuć i dostrzeganie ich u innych. 

 

Rozsypanka. Dzieci w grupach 

układają z rozsypanych literek 

kluczowe słowo zajęć, które 

brzmi – Walentynki. 

 

Rozwiązywanie zagadek 

dotyczących tematu tydodnia 

„Drzewko Miłości”- dzieci 

odrysowują szablon drzewka na 

białej kartcę papieru, kolorują je a 

następnie dekorują małymi 

czerwonymi serduszkami. 

 

„Wesołe serduszko”- obklejamy 

paskiem bibuły rurkę lub 

wykałaczkę. Następnie wycinamy 

dwa identycznej wielkości 

czerwone serduszka, które 

sklejamy razem umieszczając 

miedzy nimi rurkę / wykałaczkę. 

Z kolorowego papieru 

przygotowujemy  dla naszego 

wesołego serduszka oczy i buźkę. 

 

„Karta walentynkowa”- zginamy 

równo w połowie czerwoną kartkę 

z bloku technicznego formatu A4 

i dekorujemy według własnego 

pomysłu kartkę różnymi 

przyborami (bibula, kredki, 

flamastry,wycinanki) 

dziecka, wypowiadając głoskę. 

Zadaniem dziecka jest skojarzenie 

głoski z nazwą zwierzecia lub 

przysmaku, np. 

m – marchewka  

s – sarenka…. 

 

Zabawa „Ptaki w karmniku” – 

oglądanie sylwet ptaków, które 

przyleciały do karmnika, 

opisywanie ich wyglądu, czytanie 

ich nazw. 
 

„Serduszkowy taniec”-dzieci 

maszerują, poruszają się w rytm 

muzyki, trzymając w rękach 

serduszko. Podczas przerwy w 

muzyce zamieniają się 

serduszkami z najbliżej stojącą 

osobą. Muzyka gra dalej, 

uczestnicy zabawy kontynuują 

taniec, podczas przerwy znów 

zamieniają się serduszkami.  

 
 

Opracowała: Magda Piotrkowska 
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Zima wcale nie jest zła!- sporty i 

zabawy zimowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie krzyżówek i 

zagadek dotyczących zimowych 

zabaw i sportów. 

 

Pogadanka na temat zimy na 

podstawie wiersza „Jedzie zima” 

Cz. Janczarskiego. 

 

Rozmowa dotycząca czynności 

jakie możemy wykonywać w 

trakcie zimy. 

 

Rozmowa kierowana na temat 

dyscyplin sportowych i zabaw 

zimowych. 

 

„Sporty zimowe” – zabawa 

dydaktyczna. (Dzieci oglądają 

obrazki przedstawiające sporty 

zimowe , nazywają sporty (hokej, 

narciarstwo, łyżwiarstwo, 

snowboarding, saneczkarstwo) na 

obrazkach. 

 

"Przygoda na sankach" – 

słuchanie bajki Urszuli 

Piotrowskiej. 

Lepienie z plasteliny zawodów 

sportowych. 

 

Praca plastyczna: „Nasz ulubiony 

sport zimowy” 

Dzieci malują pastą do zębów 

wspólny rysunek przedstawiający 

sport zimowy (na drzwiach 

wieszamy czarny brystol, każde 

dziecko dostaje na palec odrobinę 

pasty do zębów i może 

namalować tyle, na ile pozwoli 

mu ilość pasty). 

 

„Zimowy taniec” – zabawa 

ruchowa z szalikami. Dzieci 

tańczą zgodnie ze słyszaną 

muzyką, swobodnie ją 

interpretując. 

 

Praca plastyczna – malowanie 

białą farbą na niebieskim tle nt. 

,,Hej, zimo biała!”, wzbogacenie 

pracy gotowymi elementami , 

wyciętymi z kolorowego papieru. 

 

Praca plastyczna „Bałwanek z 

wacików kosmetycznych lub 

waty”. 
 

Zabawy ruchowe na holu 

szkolnym.  

 

„Saneczki” - zabawa ruchowa 

przy muzyce. (Dzieci dobierają 

się w pary jedna osoba to 

ciągnący sanki, drugi – siedzący 

na sankach. Gdy muzyka gra 

dzieci swobodnie poruszają się w 

zaprzęgu, a na przerwę w muzyce 

zamieniają się rolami). 

 

Zjeżdżamy na sankach” – zabawa 

ruchowa Nauczyciel zaprasza 

dzieci do zjeżdżania na sankach z 

górki i włącza muzykę. Gdy 

melodia jest wolna – dzieci 

wchodzą pod górkę i ciągną sanki 

– dzieci idą w średnim tempie, 

ręce z tyłu; gdy jest szybka – 

dzieci zjeżdżają z górki na 

sankach – biegną drobnymi 

krokami. 

 

Zabawa koncentrująca - „Szukaj 

sopelka". Dzieci siedzą w kręgu. 

Jedno dziecko wchodzi do środka 

i daje sobie zasłonić apaszką oczy 

- szuka dźwięczącego „sopelka". 

Nauczycielka podaje wybranej 



osobie dzwoneczek, którym 

dziecko delikatnie dzwoni. Osoba 

siedząca w środku na poduszce 

śledzi wędrówkę dźwięku 

dzwoneczka i ręką wskazuje 

kierunek z którego dobiega . 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

Zabawa relaksacyjna „Pada 

śnieżek” wykorzystując utwór  

Vivaldiego „Zima”. 

 

„Atrybuty Pani Zimy” – zabawa 

obrazkowa. Dzieci odkrywają 

obrazki przedstawiające różne 

zjawiska atmosferyczne, 

przyrodnicze nazywają je i 

wskazują, które pasują do siebie. 
 

Opracowała: Magda Piotrkowska 
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Dawno, dawno temu...Dzień 

Dinozaura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa na temat dinozaurów. 

- czym jest dinozaur? (zwierze 

prehistoryczne, gad) 

- jakie znacie nazwy 

dinozaurów? (diplodok, 

tyranozaur, triceratops, stegozaur) 

- czym żywiły się dinozaury? 

- skąd się brały małe dinozaury? 

 

„Skąd wiadomo, że dinozaury w 

ogóle żyły na ziemi”- burza 

mózgów. 

 

 Wzbogacenie słownika dzieci o 

termin dinozaur, Park Jurajski.  

 

Dlaczego dinozaury wyginęły?- 

wypowiedzi dzieci w oparciu o 

twórcze myślenie. Zapoznanie z 

przyczynami wyginięcia 

niektórych gatunków zwierząt  

( np. mamut, dinozaur), 

 

Rozmowa na temat wyglądu i 

życia dinozaurów – uzupełnianie 

wiedzy dzieci w oparciu o 

“Księgę dinozaurów i 

prehistorii”.  

”Jurajski las”- słuchanie 

dźwięków z prehistorycznego 

lasu. 

 

Spacer dinozaurów – zabawa 

ruchowo-naśladowcza przy 

muzyce.  

Nauczyciel włącza muzykę o 

zróżnicowanym brzmieniu, która 

swym tempem i nastrojem będzie 

sugerowała dzieciom ciężkie, 

powolne ruchy przy chodzeniu. 

,,Dinozaury” mogą głośno tupać, 

ryczeć 

i szeroko otwierać paszczę, mogą 

naśladować np. ociężałego 

tyranozaura, latającego 

pteranodona 

czy zwinnego welociraptora. 

 

„Dino - skamieliny”- praca 

plastyczna. 

Nauczyciel rozdaje dzieciom 

kulkę masy solnej. Dzieci 

manipulują nią w dłoniach i w 

efekcie formują lekko 

spłaszczony owal, w którego 

wciskają figurkę wybranego 

dinozaura. 

 

Zabawy ruchowe na holu 

szkolnym.  

 

Zabawa „Dinozaur” – dzieci 

biegają po sali, na hasło 

„dinozaur” staja nieruchomo. 

 

„Liczbowe grzbiety”- zabawa 

dydaktyczna. 

Nauczyciel dzieli dzieci na trzy, 

sześcioosobowe drużyny. Każdy 

członek grupy dostaje klamerkę z 

cyfrą od 1-6. Następnie rozdaje 

sylwety dinozaurów. Zadaniem 

drużyn jest przypięcie klamerek 

na grzbietach dinozaurów w 

odpowiedniej kolejności ( od 1 do 

6), a następnie od końca ( od 6 do 

1).  

 

„Dino- puzzle”- zabawa 

rozwijająca percepcję wzrokową. 

Dzieci, we wcześniej stworzonych 

drużynach, układają z kawałków 

obrazki dinozaurów umieszczają 

je na tablicy dydaktycznej. 

 

 „Jesteśmy dinozaurami”- zabawa 

ruchowa 

Zamieniliśmy się na chwilę w 



 

 

 

Lepienie dinozaurów z plasteliny, 

tworzenie makiety Jurajskiego 

parku - swobodna ekspresja 

plastyczna.  

prehistoryczne gady i przy 

dźwiękach muzyki, a to 

skubaliśmy liście z samego 

czubka drzewa ( wspinanie się na 

palce i wyciąganie szyi), a to 

stawaliśmy do walki (siłowanie 

się), czy też uciekaliśmy przed 

stadem drapieżnych tyranozaurów 

( bieg na pietach). 

Opracowała: Magda Piotrkowska 


