
SPORT TO ZDROWIE 

Zadania na dziś – 12.01.2022r. – środa 

 

Temat dnia: Robimy bałwana. 

Dzień dobry Kochani! 

Zadanie 1. „Muzyczne powitanie średniaków”.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMxYEiRLy0Q 

 

Zadanie 2. „ Kto to?”- zagadka. 

Na podwórku już od rana dziwny gość zawitał. 

Nie rusza się, nic nie mówi i o nic nie pyta. 

Twarz okrągła, nos – kartofel, oczy dwa węgielki.    

Szyi nie ma, nóg nie widać, a jak belka wielki. 

Koszyk stary jak kapelusz ma na czubku głowy. 

Kto to taki? Czy już wiecie? 

 

Zadanie 3. „ Bałwan” - zabawa ruchowa z wyliczanką. 

Dziecko mówiąc wyliczankę rysuje w powietrzu poszczególne elementy 

bałwanka. 

Trzy śniegowe kulki mamy, 

już bałwana tu składamy. 

Z marchewki nos zrobimy,  

brzuch węgielkiem ozdobimy. 

Panie bałwanie, panie bałwanie! 

Włóż coś na głowę, katar dostaniesz! 

Masz tu wiaderko albo garnuszek, 

Zaraz też damy ciepły kożuszek. 

 

Zadanie 4. „ Dlaczego śnieg raz się lepi, a raz nie?- zabawa słownikowa 

badawcza. 



Dzieci odpowiadają na pytanie – wszystkie odpowiedzi są dobre. Później 

wyjaśniamy, że z różnych chmur pada różnego rodzaju śnieg. Z jasnych              

i niskich pada śnieg ziarnisty i sypki, z wysokich, ciemnych – gruby i mokry. 

Bałwana można ulepić tylko z mokrego śniegu, a taki jest wtedy, gdy nie ma 

dużego mrozu, gdy temperatura utrzymuje się w okolicach zera ( przy mrozie 

śnieg jest puszysty, sypki). Dzieci mogą wyjść na podwórko i same sprawdzić 

właściwości śniegu. 

 

Zadanie 5. „ Bałwankowa wyliczanka” – zabawa plastyczna z liczeniem. 

Potrzebne będą: klej, papier kolorowy, flamastry, płatki kosmetyczne. 

Dziecko nalepia jeden płatek kosmetyczny w lewym dolnym rogu kartki – to 

jest pierwszy bałwan. Należy dorysować mu flamastrami oczy, guziki, dokleić 

kapelusz i nos z papieru kolorowego.. Następnie w ten sam sposób nakleić 

bałwanki w ten sposób, aby każdy kolejny był o jedną kulę większy. 

 

Zadanie 6. „ Pięć małych bałwanków” – zabawa muzyczna. 

 https://www.youtube.com/watch?v=JMA8FWUi2fA 
 

Zadanie 7. Praca z ZG s. 35 i 36 – kodowanie, utrwalenie litery B , b oraz  

cyfry 5. 

 

 

Do zobaczenia jutro! 

 
 

 

                                                                                   
 
 
 
 
 



 
 

SPORT TO ZDROWIE 

Zadania na dziś - 13.01.2022r. – czwartek 

 

Temat dnia: Narty 

Dzień dobry Kochani! 

Zadanie 1.  „ Zabawy zimowe” - zabawa rytmiczno – ruchowa. 

https://www.youtube.com/watch?v=3oPZNRTV-IA 

 
 

Zadanie 2. Sporty zimowe - film edukacyjny dla dzieci 

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

 

Zadanie 3. „ Narciarz” – słuchanie wiersza J. Brzechwy. Rozmowa 

dotycząca treści.  

Pada śnieżek, pada śnieżek, łatwo zapaść się po pas,  

a na nartach, jak wzdłuż ścieżek  

mogę sobie iść przez las.  

Droga gładka i otwarta, 

słońce świeci, śnieżek spadł, 

więc na nartach, więc na nartach 

śmiało mogę ruszać w świat. 

https://www.youtube.com/watch?v=3oPZNRTV-IA


Pytania do tekstu  wiersza: 

Co ułatwia ludziom poruszanie się po śniegu?  

Jakie znacie rodzaje nart?  

 

         
slalom narciarski                                            biegi przełajowe 

 

          
 

                                               skoki narciarskie 

 

Zadanie 4.  „Wiem to ja i wiesz to ty, gdzie się schowały głoski „n” – zabawa 

dydaktyczna. 

 

                           
               nos                                                      narty 

      



 

  
                        nosorożec                                          noc 

 

      
                   namiot                                                       maliny 

 

 

                     
 

                     klon                                                     balon 

 

Dzieci dokonują analizy i syntezy słuchowej wyrazów oraz wskazują położenie 

głoski n w każdym wyrazie. 

 

Zadanie 5.   „N – nos” – praca z KP2.40.  Czytanie globalne wyrazu nos, 

analiza i synteza słuchowa. Dzieci kolorują obrazki, których nazwy zaczynają 

się głoską n. Określają, co mają wspólnego ze sobą pozostałe nazwy obrazków.  



 

Zadanie 6. „Mroźna zima ” – zabawy logopedyczne. Ćwiczenie aparatu 

mowy – film. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nom9A0vaN_Q 

 

Zadanie 7. Taniec pingwina – zabawa ruchowa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0BuzlIIy4yY 

 

Zadanie 8.  Praca z ZG s.37 – ćwiczenia grafomotoryczne. 

 

Proponuję spacer. Ubierzcie się ciepło. Pamiętajcie o dokarmianiu ptaków 

w okresie zimy. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


