
 

 

Nadeszła Zima-  gr I  Przytulaczki 

 
Zadanie 1 

Przeczytajcie dzieciom fragment wiersza I. Wowk „Zima”. Porozmawiajcie o 

charakterystycznych zjawiskach dla zimy. 

„Zima” 

Idzie polem, 

Idzie lasem, 

Białym śniegiem 

Sypnie czasem. 

Świat posypie cekinami 

Bo to zima, 

Biała pani. 

Proszę powtarzać z dziećmi ten tekst. Może uda się dzieciom go nauczyć?? 

 

Zadanie 2 

Zabawa rytmizująca „ Hu , hu , ha „. 

Hu , hu , ha 2x (wyklaskiwanie ) 

Zima wcale , zima wcale (podskok) 

Nie jest zła , nie jest zła (tupanie) 

Powtórzcie z dziećmi zabawę. Bardzo lubią ćwiczenia ruchowe. 

 

Zadanie 3 

Słuchanie piosenki „Zima biała” i próby jej śpiewania: 
 

https://soundcloud.com/user-956760406/sets/odkrywam-siebie-a-cd1 

 

 

I. Pada śnieg, biały śnieg, 

puszyste płateczki, 

biały płot, biały dach, 

białe choineczki. 

 

 

 

https://soundcloud.com/user-956760406/sets/odkrywam-siebie-a-cd1


 

 

Ref.: Zima, zima biała, 

śniegiem posypała, 

lodem skuła wodę, 

szczypie w nos i w brodę. (bis) 

 

II. Dziadek Mróz woła nas: 

„Chodźcie na saneczki. 

Bawmy się, cieszmy się, 

zjeżdżajmy z góreczki”. 

Ref.: Zima, zima biała… 

 

Zadanie 4 

Słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę”. 
 

Przeczytaj dziecku opowiadanie 

 

Młody gawronek źle spał tej nocy. Ze snu zbudziło go dotkliwe zimno. Najwięcej 

zmarzły mu nogi. Stał to na jednej, to na drugiej nodze, wreszcie nastroszył piórka 

tak, że zasłoniły mu nawet palce. To trochę pomogło. Teraz chłód już mu mniej 

dokuczał i resztę nocy przespał jako tako. Kiedy się zbudził, zobaczył, że wszyscy 

jego towarzysze podobnie nastroszyli czarne, lśniące piórka, chcąc utrzymać jak 

najwięcej ciepła. Pióra zastępowały im miękką kołderkę. 

 

− Dlaczego tak zimno? – spytał gawronek sąsiada. 

− Bo zima już nadchodzi – odpowiedział stary, doświadczony gawron. 

− Zima? – zdziwił się gawronek. 

– Co to jest zima? 

− Sam się przekonasz, gdy zmarzniesz przy poszukiwaniu żeru zasypanego śniegiem. 

− A co to jest śnieg? 

− Kwarrr!... 

 

Stary gawron zakrakał z politowaniem i poderwał się do lotu. Całe stado uniosło się 

w górę i zatoczyło kilka kręgów. Młodemu gawronkowi zachciało się pić. Skierował 

się do pobliskiego stawu na polu. Woda w stawie była dziwnie spokojna. Nie 

marszczyły się na niej najdrobniejsze fale. Gawron pochylił dziób, chcąc nabrać 

wody, i nagle stuknął nim o coś twardego. Zdziwiony, przekrzywił głowę raz na 

prawo, raz na lewo, spojrzał raz jednym, raz drugim okiem i znowu spróbował 

zaczerpnąć kilka kropli. Dziób znowu stuknął o dziwną, przezroczystą powierzchnię. 

 

 



 

− Kwarrr! – zawołał gawronek. – Co to jest? Czyżby woda stwardniała? 

Ostrożnie postawił jedną nóżkę na wodzie. Nie rozprysnęła się na boki i nóżka była 

sucha. Postawił drugą nogę i – o dziwo! – stanął na powierzchni wody. Przez tę wodę 

widział w głębi falujące z lekka rośliny wodne. Wyglądało, jakby tam woda była taka 

sama jak dawniej. Coraz bardziej zdziwiony postąpił kilka kroków ku środkowi 

stawu. Przed sobą zobaczył mały otwór w tej twardej wodzie. 

 

− Nareszcie – ucieszył się i połknął kilka kropli. – Kwarr… jaka zimna! – wstrząsnął 

się. 

− Kwarr… – odezwał się tuż za nim stary gawron. – Co to, jeszcze niecały staw 

zamarzł? 

− Zamarzł? Nie rozumiem, co mówisz… Ale może mi wytłumaczysz, co się stało z 

wodą w naszym stawie? Wczoraj była zupełnie mokra i nie można było jej dotknąć, 

żeby nóg nie zamoczyć, a dziś chodzę po niej jak po brzegu, tylko że bardzo ziębi w 

nogi. 

− Widzisz – zakrakał stary gawron. – To właśnie zima nadchodzi. To ona zmieniła 

wodę w stawie w twardy i zimny lód. 

 

 

 

 

 

Odpowiedz na pytania: 

 

- Co przeszkadzało gawronkowi w spaniu? 

− Co zrobił gawronek i inne gawrony, żeby było im cieplej? 

− Dlaczego gawronek nie mógł się napić wody ze stawu? 

− Dlaczego mógł się napić wody ze środka stawu? 

− Powiedzcie, co świadczy o tym, że nadeszła zima. 

- Dlaczego zima jest tak niebezpieczna dla ptaków? 

- Co należy zrobić, żeby pomóc ptakom przetrwały zimę? 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 5 

1.Zabawa graficzna „Rysujemy bałwanka”. 

 

 

Potrzebne będą: kartka z bloku, kredki. 

 

Dziecko uważnie słucha opisu bałwanka podawanego przez czytającego. Czytający 

powoli opisuje bałwanka, a dziecko w tym czasie rysuje taką właśnie postać, z 

uwzględnieniem wszystkich opisanych szczegółów. Czytający może jeszcze raz 

powtórzyć opis, ale znacznie szybciej – tak aby dziecko sprawdziło poprawność 

ćwiczenia. 

 

 

 

Stoi na środku podwórza osoba biała i duża. 

Cała ze śniegu zrobiona, z trzech kul utoczona. 

Oczy to dwa węgielki, 

a z marchwi nochal wielki. 

Garnek ma na głowie mały, 

na nosie – stare okulary, 

cztery guziki ma z węgielków. 

Duża miotła z boku tkwi, a na garnku ptaszki trzy. 

 

 

 

Można wymyślić inny, własny opis bałwanka. W zabawie można zamienić role i 

dziecko będzie opisywać bałwanka, jakiego ktoś ma narysować. 

 

 

MIŁEJ ZABAWY 


