
Temat dnia: Zabawy ruchowe „Na saneczki”. 

Drodzy Rodzice, Kochane Kangurki, pogoda za oknem bardziej jesienna niż 

zimowa i raczej nie sprzyja zabawom na śniegu, ale mam dla Was kilka 

propozycji zimowych zabaw, które można wykonać w domu  

 Na początek zabawa: „ Na lodowisku”  

Drodzy Rodzice: proszę, żeby dzieci owinęły sobie stopy  gazetą i zakleiły 

taśmą, w rytm muzyki niech swobodnie poruszają się po dywanie naśladując 

jazdę na łyżwach. Na przerwie w muzyce wykonują polecenia Rodzica: 

- zamieniają się w pingwina i poruszają się tak jak on,      

- zamieniają się w fokę i klaszczą jak ona, 

- zamieniają się w niedźwiedzia polarnego i poruszają się tak jak on. 

 

 „Bitwa na śnieżki”- zabawa ruchowa. 

Podzielcie się na dwie grupy, np. Rodzice kontra dzieci, stańcie naprzeciwko 

siebie, boisko można podzielić  umowną linią, np. skakanką. Każdy ma 

uszykowane „kule śnieżne” (kule z gazety). Wyznaczcie sobie czas zabawy np. 

1 minutę, na hasło start każdy rzuca śnieżkami w przeciwną drużynę, po 

skończonym czasie liczycie kule, kto ma więcej po swojej stronie wygrywa   

 „Taniec ze śniegowymi kulami”. 

Niech każde dziecko dobierze sobie parę – kogoś z rodziny. Para ma w rękach 

kawałek materiału lub dłuższy kawałek bibuły. Rozciąga między sobą i kładzie 

na niego kule z gazety, tańczą w rytm muzyki tak długo aż spadnie ostatnia kula. 

Muzyka może być włączana od najwolniejszych rytmów do najszybszych.  

 „Na sankach” – zabawa ruchowa. 

Dziecko w parze lub samemu   tworzy  „saneczki” ( tzn pozycja w siadzie 

prostym), poruszają się pomieszczeniu – pokoju w rytm muzyki. Na przerwę w 

muzyce zamieniają się w lodowe posągi. Przez 30 sek. pozostają w bezruchu.  

 „Lepienie bałwana” – zabawa konstrukcyjna. 

Dziecko lepi postać bałwana wykorzystując gazety i taśmę klejącą.  

 



 A teraz kilka zimowych zagadek 

 

Co to za woda, 

twarda jak kamień? 

Można na łyżwach 

ślizgać się na niej. (lodowisko) 

Lepi się go, lecz nie z gliny 

ani z plasteliny. 

Daje się mu miotłę w rękę, 

żeby nam wyglądał pięknie. (bałwan) 

Gdy nadchodzi, wodę skuwa, 

Każdy czapkę wnet nasuwa. (mróz) 

Pada z nieba biały proch, 

Coś jak gwiazdki albo groch. 

Gdy napada po kolana, 

Ulepimy wnet bałwana! (śnieg) 

Płozy, deski, sznurek, 

Podejdźmy pod górę! 

W dół szybko jak strzała, 

Zabawa wspaniała! (sanki) 

Szybko po lodzie niosą nas one, obie do butów przyczepione. (łyżwy) 

Kapie z dachu woda, lecą zimne krople, ale gdy mróz chwyci, zamieni je w… 

(sople) 

Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki. Ja wiem, lecz nie 

powiem! (bałwan) 

Dwie siostry – na dole, para braci – z boku, 

bez nich żaden narciarz nie zjedzie po stoku. (narty) 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/sniegowy-balwanek/
https://miastodzieci.pl/piosenki/uciekaj-zimo/
https://miastodzieci.pl/piosenki/zima/
https://miastodzieci.pl/piosenki/zima/
https://miastodzieci.pl/piosenki/balwan-grubasek/

