
MUCHOMORKI 

 

Temat dnia: Sporty zimowe. (28.01.2022 r.) 

 

I. Zagadki dźwiękowe „Co słyszysz?”.  

 Dziecko siada na podłodze i zamyka oczy. Rodzic przy pomocy różnych przedmiotów 

i przyborów wydaje różne dźwięki (np.: potrząsa kluczami, pstryka długopisem, tnie 

papier nożyczkami, dziurkuje kartkę, zszywa papier, pisze szura krzesłem). Dziecko 

odgaduje, jaki przedmiot został użyty przez rodzica. Potem zagadki dźwiękowe może 

zadawać  dziecko. 

 Wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych w CP, s. 34. 

 

II. Wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej „Co mnie cieszy zimą?” 

Co mnie cieszy zimą? 

Gdy śnieg widzę, jak się bieli, 

to wyjmuję kombinezon, 

czapkę, gogle, rękawiczki, 

bowiem czas otworzyć sezon! 

Z kim otworzę? Z narciarzami! 

Więc na nartach mknę po stoku 

i szusuję w lewo, w prawo, 

by sportowcem zostać roku. 

A saneczki? Będą sanki! 

Saneczkarstwo to mój konik. 

Ślizg na górce, ślizg na torze! 

Kto mnie goni? Wiatr mnie goni! 

Gdy lód widzę, jak się srebrzy, 

do hokeja łyżwy biorę, 

krążek kijem tak prowadzę, 

żeby celnie strzelać gole. 

A na łyżwach figurowych 

zaczaruję lodowisko. 

Skoki, kroczki, piruety, 

lecz ostrożnie, bo jest ślisko. 

Cieszą sporty mnie zimowe. 

I z pewnością wnet pojadę, 

jako widz lub też zawodnik, 

na zimową olimpiadę. 

 Rozmowa na temat treści wiersza. Rodzic pyta dziecko: O jakich sportach zimowych 

jest mowa w wierszu? Co to znaczy „otworzyć sezon”? Co to znaczy „być 

sportowcem roku”? Co to znaczy „mknąć po stoku”? Jak wyglądają łyżwy do hokeja? 

Jak wyglądają łyżwy figurowe? Co to jest zimowa olimpiada? 

 

III.  Praca z obrazkiem.  

 Rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiający zimowy sprzęt sportowy, objaśnia, 

jak należy go zakładać, do czego służy, jak się go używa. 



 
 

IV. Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego na temat sportów zimowych. 
 SPORTY ZIMOWE - Film edukacyjny dla dzieci - Bing video 
 

POZDRAWIAMY WSZYSTKIE DZIECI Z GRUPY MUCHOMORKI! DO ZOBACZENIA W PONIEDZIAŁEK! 

TRZYMAJCIE SIĘ, WIDZIMY SIĘ NIEDŁUGO! 

Pani Ela i Pani Bogusia 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=zimowe+dyscypliny+sportowe+film+dla+dzieci&view=detail&mid=E175A20EDAFBDB45133DE175A20EDAFBDB45133D&FORM=VIRE

