
 

Tematyka kompleksowa: Bezpieczne zabawy na śniegu 

Temat dnia: Lubimy sanki, łyżwy i bałwanki 

Cele:  

- rozwijanie mowy i myślenia; 

- kształtowanie rytmiczności ruchów; 

- doskonalenie motoryki małej. 

 

Umiejętności kluczowe:  IV.5  IV.1 IV.8 IV.7 I.5    https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole 

Zadanie 1.   

Posłuchaj uważnie zimowego wiersza pt. „Bałwan”. W ramce obok spróbuj dorysować 

koła, tak by utworzyły bałwanka, a następnie narysuj brakujące elementy, aby Twój 

bałwanek wyglądał tak, jak opisany we wierszu. 

Lubimy sanki, łyżwy i bałwanki 

 

F. Klimek 

,,Bałwan” 

Na podwórku bałwan stał, 
Który dużą głowę miał. 

Oczka – czarne, dwa węgielki, 
Nos z marchewki nie za wielki… 

I tak sobie stał. 

Kiedy ktoś się zimna bał, 
To się bałwan z niego śmiał, 

Bo gdy wkoło zimno było 

Jemu właśnie było miło! 

Gdy na mrozie stał 
Chociaż dużą głowę miał, 

To się bałwan trochę bał, 
Że gdy przyjdą dni gorące, 

To mu głowę stopi słońce, 
Gdy tak będzie stał. 

A że o swą głowę dbał 
Pewnie nocy bałwan wstał 

I ułożył się na śniegu 

I poturlał się na biegun! 

Dobry pomysł miał? 

Biegun jest na końcu świata 

Tam w ogóle nie ma lata! 

Śniegu pełno przez cały rok. 
Dla bałwana rok wspaniały 

Będzie sobie tutaj stał 
Ile tylko będzie chciał. 

Tylko czy mu się nie znudzi, 
Że dokoła nie ma ludzi, 

Że nawet gdy słonko świeci 
Tam w ogóle nie ma dzieci… 
  

https://podstawaprogramowa.pl/Przedszkole


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: E. Maciejewska 

Zadanie 2.  

 

Posłuchaj piosenki „Magiczny bałwanek”:   
 

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

 

 Podczas słuchania postaraj się kreślić koła 

palcem wskazującym, najpierw coraz 

większe, a później coraz mniejsze. 

 Zacznij od prawej dłoni, a następnie kreśl 

koła lewną dłonią. 

 Spróbuj rytmicznie kreślić koła jednocześnie 

prawą i lewą dłonią. 

 

Zadanie 3.  

 

Ulepmy razem bałwanka. Wykorzystamy do tego 

masę solną. Bardzo prosto ją wykonać. Instrukcję 

znajdziecie w krótkim filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg 

 

Wykonanie zadania: 

 Ulep trzy kule: jedną większą, drugą średnią 

i trzecią najmniejszą. Złącz je za sobą. 

 Następnie użyj ziarenek pieprzu, aby zrobić 

bałwanowi oczy oraz guziki. 

 Nos wykonaj z kolorowego papieru. 

 Za ręce posłużą patyki lub wykałaczki. 

 Kapeluszem może być kolorowa, plastikowa 

nakrętka lub czapka wykonana z kawałka 

materiału. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg

