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grudzień  

TYDZIEŃ 2.: gruDnIowE kwIaTkI – śnIEgowE płaTkI 
 

projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr agnieszka Ciszewicz, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: w loDowYm pałaCu

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zabawa ruchowa „Buch w śnieżny puch” w zaprzęgach z wykorzystaniem szarf.

Pani Zima sypie śniegiem,
Pani Zima sypie śniegiem.
My za Panią Zimą biegiem, 
my za Panią Zimą biegiem.
Puch, puch, puch, śnieżny puch,
jak to miło w taki puch zrobić buch.

2. Zaproszenie dzieci do obejrzenia teatrzyku stolikowego M. Strzałkowskiej pt. „Biała Królowa”  
z wykorzystaniem darów i pacynek.

Cały świat otulony był białą, puchową kołderką, miękką i lekką jak obłoczek. Mknęły po niej 
zaprzężone w dwa rumaki i sanie Białej Królowej.
To tu, to tam słychać było delikatny głos dzwoneczków, obwieszczających przybycie władczyni  
Zimowej Krainy. Biała Królowa, w koronie z lodowych sopli i szalu utkanym z zamarzniętych 
kropelek, ubrana w suknię ze śnieżnej koronki i lodowe buciki, spowita aż po czubek nosa  
w śniegową pierzynkę, rozglądała się dokoła, jakby czegoś szukając. A spod pierzynki dobiegał 
jej dźwięczny, ale zniecierpliwiony głos:
– Szukam go i szukam, i nigdzie nie mogę znaleźć! O! Może to on? Nie… To tylko niedźwiedź… 
Niedźwiedź się nie nadaje. Jest taki wielki… I w dodatku bez przerwy chce mu się spać… O!  
A tam? Nie… To gawron… On też się nie nadaje… Ma okropnie skrzeczący głos… A do tego 
wiecznie gdzieś lata… Hmm… Gdzie on może być?… Gdybym chociaż wiedziała, jak wygląda…
Biała Królowa, zamiast przechadzać się po komnatach lodowego pałacu, przyjmować hołdy, 
wydawać rozkazy i rozkoszować się wspaniałym widokiem, jaki roztaczał się z pałacowych 
okien, jeździła w saniach po całej okolicy, wypatrując nie wiadomo kogo. 
Zaciekawione drzewa spoglądały na nią spod olbrzymich, białych czap, poszukujące jedzenia 
sarny na jej widok przystawały zdumione, wróble krążyły nad saniami, szczebiocząc bez ustan-
ku:
– Kogo szukasz? Kogo? Po co? Srebrnym dniem i czarną nocą, w polu, w lesie i na drodze – kogo 
szukasz? Powiesz! Powiedz!
Ale Biała Królowa nie zwracała na nie uwagi, zajęta swoimi myślami i wypatrywaniem nie wia-
domo kogo. A spod pierzynki wciąż dobiegał jej dźwięczny, ale bardzo zniecierpliwiony głos:
– Szukam i szukam, i ciągle nic! Do czego to podobne? Jestem przecież królową! Dlaczego nie 
mogę go znaleźć? Czy to tak trudno spotkać kogoś, kto by nadawał się na przyjaciela?
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– Och… Już rozumiemy… Biała Królowa szuka przyjaciela…. – zaszumiały drzewa.
– Tak! Tak! Dobrze jest mieć przyjaciela! – pokiwały głowami sarny.
A wróble zaszczebiotały radośnie:
– Tak, tak! Tak, tak!, Tak, tak! Wie dobrze każdy ptak – na dobre i na złe przyjaciel przyda się!
Wtem konie zastrzygły uszami, zarżały i po chwili sanie stanęły, wyrzucając spod płóz fontanny 
śniegu. Biała Królowa wyskoczyła z sań. Przed nią stał mały, biały zajączek, prawie niewidoczny 
na tle śnieżnego puchu. Królowa, przyglądając mu się bacznie, rzekła:
– Chodź tu do mnie, zajączku! No, chodź… Pogłaszczę Cię za uchem…
Ale zajączek ani myślał podejść! Kicnął dwa małe kroczki w bok, stanął słupka i zawołał:
– Lepiej odejdź, jeśli łaska, bo ja nie dam się pogłaskać!
Biała Królowa rozzłościła się nie na żarty.
– Jak śmiesz mi się sprzeciwiać?! Natychmiast wsiadaj do sań! Zabieram Cię do lodowego pa-
łacu! Od tej chwili będziesz moim przyjacielem! To rozkaz!
– Ja? Mam być Twoim przyjacielem?
- Tak! Właśnie Ty! Jesteś uroczym, małym, białym zajączkiem i uważam, że wspaniale się nada-
jesz na przyjaciela! Jesteś biały, a ja bardzo lubię ten kolor. Pasujesz do mnie. Razem wygląda-
libyśmy po prostu cudownie! Pomyśl tylko – korona z lodowych sopli, szal utkany z zamarznię-
tych kropelek, suknia ze śnieżnej koronki, lodowe buciki, śniegowa pierzynka i obok – kicający 
mały, biały zajączek! Staruszek Mróz aż skrzypiałby z zazdrości!
– Ojej… – zaszumiały drzewa, słysząc słowa Białej Królowej. – Tak się nie znajduje przyjaciół…
– Na pewno nie! Na pewno nie! – pokręciły głowami sarny.
A wróble podniosły taki zgiełk, że słychać je było w całej okolicy!
– Gdy przyjaciela brak, to znajdź go, lecz nie tak! Nie tak! Ojej! Ojej! Tak źle! Tak źle, że hej!
Lecz Biała Królowa nie zwracała na nie uwagi. Bardzo powoli i niezwykle ostrożnie podeszła 
do zajączka… Zajączek kicnął w bok jeszcze jeden mały kroczek, ale po chwili wyciągnął łapkę  
i delikatnie dotknął utkanego z zamarzniętych kropli szala, sukni ze srebrnej koronki i lodowych 
bucików.
Raptem cofnął łapkę, machnął kilka razy puszystym ogonkiem i zawołał, dzwoniąc zębami:
– Brrrr! Masz taki zimny oddech! I w ogóle cała jesteś zimna! A ja wolę cieplejszych przyja-
ciół!… Brrrr! Ale wiesz co? Mam pomysł! Może zaprzyjaźniłabyś się z Bałwanem? Spójrz tylko 
na tego jegomościa, tam, pod lasem… Jest bardzo interesujący – ma kapelusz, marchewkowy 
noc i w ogóle… pasujecie do siebie! A teraz wybacz – nie mam czasu! Daję susa do lasu!
I zajączek co sił w łapkach, popędził przed siebie. A Biała Królowa biegła za nim, wołając:
– Wracaj tu! Słyszysz?! Natychmiast wracaj!
Jednak zajączek nawet się nie obejrzał! Skok za skokiem, sus za susem, w stronę lasu sunął 
kłusem, aż wreszcie znikł w leśnej gęstwinie…
Nagle wzrok Białej Królowej padł na stojącego nieopodal śnieżnobiałego Bałwana. Rzeczywi-
ście, prezentował się znakomicie!
– Hmmmm… Królowa i Bałwan! A może?… – pomyślała.
I wtedy stało się coś zupełnie nieoczekiwanego! Bałwan uśmiechnął się, zdjął kapelusz i złożył 
Królowej głęboki ukłon, po czym odezwał się w te słowa:
– O, Biała Królowo! Jestem doprawdy zachwycony, że zaszczyciłaś mnie swoją wizytą! Już daw-
no marzyłem o spotkaniu z Tobą!
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– Ach tak? Hmmm… Myślisz, że pasujemy do siebie?
– Czy pasujemy?! Pewnie, że tak! Oboje uwielbiamy zimno! I śnieg! I zadymki! I zawieje!  
I zamiecie! Gdy śniegiem wokół wieje, to serce nam się śmieje! Im zimniej, tym lepiej! Chyba 
zgodzisz się ze mną?
– Masz rację! Masz rację! Ha! W takim razie, czy zechciałbyś udać się ze mną do mojego pa-
łacu?
– Pewnie, że tak! – zawołał Bałwan, skacząc w górę z radości.
Po chwili rozległ się cichy, delikatny głos dzwoneczków. Sanie ruszyły… Biała Królowa, w ko-
ronie z lodowych sopli i szalu utkanym z zamarzniętych kropelek, ubrana w suknię ze śnieżnej 
koronki i lodowe buciki, spowita po czubek nosa w śniegową pierzynkę, była bardzo szczęśliwa. 
Szczęśliwy był również siedzący obok niej Bałwan. Oboje zajęci byli ożywioną rozmową.
– Co Ty powiesz, mój drogi? Naprawdę umiesz robić koronkowe kwiaty z lodowych nici? Musisz 
mnie tego nauczyć!
– Z miłą chęcią! A Ty naucz mnie, jak sprawić, by na zawołanie padał śnieg! Bo ja bardzo lubię, 
gdy pada śnieg!
– Oczywiście! Oczywiście! Wiesz, Bałwanie, to cudownie, że mamy tyle wspólnych zaintereso-
wań! I tyle rzeczy możemy robić razem – ubierać drzewa w wielkie, śniegowe czapy, budować 
na polach olbrzymie zaspy, turlać się z ośnieżonych pagórków… A wieczorami, siedząc w fo-
telach, będziemy słuchać gry wiatru na lodowych soplach! W pałacu mam ogromną kolekcję 
sopli z całego świata! Mówię Ci, nie słyszałeś jeszcze takiej muzyki!
– Och! Jak wspaniale! Już cieszę się na tę myśl!
 Tak sobie gwarząc i gawędząc, Biała Królowa i Bałwan jechali w stronę lodowego pałacu…
– Królowa nareszcie znalazła przyjaciela… – szumiały radośnie drzewa, przysłuchując się ich 
rozmowie.
– Tak! Tak! To dopiero będzie przyjaźń! Pasują do siebie jak ulał! – kiwały głowami sarny.
A wróble leciały nad saniami, drąc się wniebogłosy:
– Tak, tak! Tak, tak! Tak, tak! To bardzo dobry znak! Już się zaczyna wić przyjaźni szczera nić!  
A wszystko dlatego, że trafił swój na swego!
I rzeczywiście – Biała Królowa i Bałwan zostali nierozłącznymi przyjaciółmi. I, jak wieść niesie, 
przyjaźnią się aż do dziś.
Mają przecież ze sobą tyle wspólnego!

3. Rozmowa dotycząca emocji: Co to są emocje? Jakie znamy emocje? Co zrobić, by znaleźć przy-
jaciela? Czy można zmusić kogoś do przyjaźni?

4. Zaproszenie dzieci do samodzielnego przedstawiania krótkich scenek inspirowanych teatrzy-
kiem.

5. Zabawa ruchowa przy piosence K. Antkowiaka pt. „Przyjaciel wie”.

Znam Twoje sny, wszystko chcesz wiedzieć sam, 
jak grubas, co trzy rozumy już zjadł. 
I tak, jak ja, chcesz być ważny jak paw, 
patrzeć w dół na świat. 
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Na kłótnie masz zawsze chęć, lubisz złość, 
gdy rację masz, nie ustąpisz o włos. 
Lecz gdyby nas ślepy los skrzywdzić chciał, 
będziesz przy mnie stał. 

Przyjaciel wie, ile wart jest sam, 
przyjaciel wie, kiedy odejść ma. 
A gdy już jest, wszystko wie bez słów, 
przyjaciel mój umie żyć za dwóch. 

Znasz moje sny, wszystko chcę wiedzieć sam, 
jak grubas, co trzy rozumy już zjadł. 
I tak, jak ty, chcę być ważny jak paw, 
patrzeć w dół na świat. 

Na kłótnie mam zawsze chęć, lubię złość, 
gdy rację mam, nie ustąpię o włos. 
Lecz gdyby nas ślepy los skrzywdzić chciał, 
będziesz przy mnie stał. 

Przyjaciel wie… 

Przyjaciel wie, co to śmiech do łez 
i zawsze jest, gdy potrzebny jest. 
I choćbyś miał całe złoto gwiazd, 
bez niego dni w końcu stracą blask.

6. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

7. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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WTOREK: TYlE śnIEżYnEk napaDało, a nam wCIąż jEsT ICh mało

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Opowiadanie ruchowe pt. „Zimowe zabawy” przy muzyce Klanzy.

Cześć!                          (dzieci podają sobie dłonie)
Na spacer chodź!       (zapraszają się gestem nawoływania)
Bielutki spadł śnieg   (pokazują jak pada śnieg)
Ulepimy bałwana      (pokazują kształt bałwana)
Pojeździmy na sankach

Dzieci robią szybki krok w prawo i witają się z kolejną osobą:

Cześć!…

2. Zabawa ruchowa do muzyki instrumentalnej. Podczas brzmienia melodii dzieci naśladują zi-
mowe zabawy:

–   bitwa na śnieżki,
–   lepienie bałwana,
–   jazda na nartach,
–   jazda na łyżwach,
–   robienie śladów na śniegu.

3. Układanie śnieżynek, które nocą spadły i ozdobiły ogród. Wykorzystanie darów 7, 8 i 9. 

4. Zabawy matematyczne:
–    porównywanie długości patyczków, z których zostały ułożone śnieżynki,
–    porównanie kształtów figur wykorzystanych w układankach,
–    omówienie cech kwadratu, trójkąta i koła,
–    odnajdywanie w sali wymienionych kształtów,
–    przeliczanie ilości wybranych figur,
–    porównywanie ilości użytych kwadratów i trójkątów, kół i patyczków,
–    tworzenie zbiorów figur i kształtów.

5. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach. 



Froebel.pl Sp. z o.o. Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
tel./faks +48 81 533 57 81  
e-mail: biuro@froebel.pl, www.froebel.pl
        /FROEBELpl

6

ŚRODA: Tra la la, Złap śnIEżYnkę Tak jak ja

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Przebranie się w strój do zajęć gimnastycznych.

2. Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem przyborów i przyrządów:
–    ćwiczenia celności rzutu;
–    ćwiczenia łapania;
–    wyścigi rzędów z wykorzystaniem elementów rzutu do celu;
–    ćwiczenia elongacyjne – wyciąganie dłoni po śnieżynki;
–    zabawy orientacyjno-porządkowe z zastosowaniem poleceń w języku angielskim,  

np. skacz – jump, stój – stop, biegnij – run;
–    rzut na odległość woreczkiem – mierzenie odległości rzuconego do rzuconego przedmiotu 

metodą „stopa za stopą”, sznurkiem, miarką;
–    porównywanie, czyj woreczek spadł dalej;
–    zabawy przy muzyce z elementami tańca: taniec na „krze lodu” (gazecie), formowanie 

śnieżnych kul (z gazet), bitwa na śnieżki (z gazet).

3. Przebranie się ze strojów gimnastycznych. 

4. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

5. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach. 
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cZWARTEK: gruDnIowE kwIaTkI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zaproszenie dzieci do wysłuchania wiersza A. Łady-Grodzkiej pt. „Śnieg”.

Lecą białe płatki z nieba,
z góry na dół, tak jak trzeba.
Dookoła biało wszędzie,
i niedługo bałwan będzie.

2. Zaproszenie dzieci do zilustrowania wiersza ruchem. 

Lecą białe płatki z nieba,
z góry na dół, tak jak trzeba. (dłonie i palce poruszają się z góry na dół)
Dookoła biało wszędzie,         (ręce rozpostarte na boki, wykonanie obrotu)
i niedługo bałwan będzie.        (rysowanie bałwana dwoma palcami obu rąk jednocześnie, każda 
                                                     ręka rysuje połowę bałwana)

3. Przypomnienie, jak powstaje deszcz oraz wytłumaczenie procesu powstawania śniegu: 

–    w temperaturze poniżej 0 stopni celsjusza (termometr ułożony z darów z niebieską nitką 
jako rtęcią) znajdująca się w powietrzu para wodna zamienia się w kryształki lodu (białe 
punkciki z daru 10);

–    w zależności od warunków atmosferycznych powstają różne kryształki lodu, na których 
wyrasta sześć ramion (przyklejone plasteliną do kartki patyczki tworzące sześcioramienną 
śnieżynkę);

–    płatki śniegu są prawie idealnie symetryczne;
–    kryształki śniegu zmieniają swój kształt i wielkość w zależności od czynników atmosferycz-

nych, tj. wiatru (suszarka), słońca (piłeczka z daru 1), mrozu (ilustracja).

4. Ćwiczenia oddechowe „Tańczące śnieżynki w ogrodzie dziewczynki” – wydarcie z papieru śnie-
żynek, dmuchanie na śnieżynki w taki sposób, aby spadły do ogrodów (rozłożonych na dywanie 
obręczy, w których znajdują się ilustracje kwiatów).

5. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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PIĄTEK: śnIEżnE oDkrYCIa bEZ ZImY prZYbYCIa

1. Zaproszenie do przedszkola gości, którzy przeprowadzą eksperymenty z wykorzystaniem cie-
kłego azotu. 

2. Praca plastyczna w zespołach zadaniowych.

Wykonanie plakatów przedstawiających przyrodę zimą – wykorzystanie pasty do zębów, płatków 
kosmetycznych, białych nakrętek po napojach, plastikowych sztućców, białego ryżu.

3. Zaprezentowanie plakatów przez grupę, poznanie technik autoprezentacji.

4. Wspólne wywieszenie prac w korytarzu przedszkolnym lub w sali.


