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marzec 

TYDZIEŃ 1.: co sIę DZIEjE, żE śnIEg TopnIEjE 
 

projekt sytuacji edukacyjnych  
(oprac. mgr Katarzyna jesionek-Karczmarek, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: ZImowa wYcIEcZKa Do lasu

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Wiatr” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Gdy nauczyciel uderza w bębenek, wieje wiatr – 
wówczas dzieci (śnieżynki) wirują. Gdy bębenek cichnie, wiatr przestaje wiać – dzieci przykucają 
(śnieżynki spadają na ziemię).

2. Zaproszenie dzieci do tajemniczego świata opowiadań. Towarzyszy temu przejście przez tajem-
niczą bramę (obręcz do hula-hoop).

3. „Leśni detektywi” – prezentacja opowiadania B. Szelągowskiej ilustrowanego darami. Dostrze-
ganie zależności w świecie przyrody: opisywanie wpływu pór roku na przyrodę. Rozmowa kiero-
wana w oparciu o tekst opowiadania. 

W nocy nasypało dużo śniegu. Pan Leśniczy ze swoją wnuczką postanowili wybrać się do lasu. 
Założyli ciepłe kurtki i czapki, bo było bardzo zimno na dworze. 
– Ale mróz szczypie w policzki – zawołała radośnie Kasia. – A na dodatek nikt tędy jeszcze nie 
chodził. Cała ścieżka zasypana śniegiem. 
– Kasiu, podejdź szybko do mnie. Zobacz, ktoś tu przed chwilą spacerował. O tu! Widzisz te 
malutkie ślady? – zapytał dziadek. 
– Ciekawe, do kogo mogą one należeć? – zastanawiała się dziewczynka. 
– Spójrz Kasiu w górę. Zobacz, kto siedzi na gałęzi i zajada jarzębinę – odezwała się wróżka, 
która pojawiła się nagle koło dziewczynki. 
– Wróżko, jak się cieszę, że nas odwiedziłaś! – zawołała uradowana Kasia i przytuliła się do niej 
mocno. – Razem z dziadkiem oglądamy ślady zwierząt na śniegu. Chodź z nami wróżko, bardzo 
cię prosimy! 
– Tak wróżko, będzie nam bardzo miło – odpowiedział dziadek. 
– Kasiu, a czy ty już wiesz, kto zostawił te ślady? 
– Tak, to ten ptaszek z czerwonym brzuszkiem. 
– To gil – odpowiedział dziadek i ruszył dalej. 
– I tu znowu widzę jakieś ślady na śniegu. Chyba zostawiło je jakieś szare zwierzątko, z długimi 
uszami.
 – To zając! Zajączki mają długie uszy i szare futerko! Widziałam w swojej książeczce – powie-
działa Kasia. 
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– A teraz możesz zobaczyć prawdziwego zajączka. O, widzisz? Jest tam – koło tego małego 
krzaczka. 
– Tak, widzę dziadku. Ale on szybko kica! 
– Pewnie się nas wystraszył – zaśmiała się wróżka. 
– A może jest mu zimno i wraca do domu na obiad – zastanawiał się dziadek. – I my też wracaj-
my do domu. Brrr… Robi się coraz zimniej. I chyba znowu spadnie śnieg. 
– I jutro znowu będziemy mogli oglądać ślady zwierzątek na śniegu. I ja już będę wiedziała, 
jakie ślady zostawiają ptaszki, a jakie zajączek. 
– Tak Kasiu, jesteś już prawdziwym leśnym detektywem – powiedziała wróżka. 
– Wróżko, zapraszamy do leśniczówki na gorącą herbatę z sokiem malinowym – dodał dziadek 
i otworzył drzwi. 
– I babcine ciasto z jabłkami! – zawołała uradowana z wizyty wróżki Kasia.

4. Rozmowa na temat treści utworu: Kto wybrał się do lasu? Jak dziewczynka miała na imię? 
Kogo Kasia spotkała w lesie? Co dziewczynka zobaczyła na śniegu? Kto zostawił ślady na śniegu? 
Kto wie, jak zwierzęta radzą sobie zimą? Czego Kasia nauczyła się podczas wycieczki do lasu? Kto 
ją nauczył obserwować przyrodę i dostrzegać zmiany? 

5. „Zimowe scenki” – zabawa z elementem dramy. Nauczyciel dzieli dzieci na grupy według okre-
ślonej przez siebie zasady: na kolory lub figury z daru 1.1. Dzieci wybierają liderów grup, którzy 
losują obrazki przedstawiające różne sytuacje, np. zabawy na śniegu. Dzieci w ramach zespołów 
przygotowują się do odegrania scenek z podziałem na role.

6. „Zwierzęta szukają pożywienia” – zabawa ruchowo-naśladowcza. W takt muzyki dzieci ma-
szerują po całej sali wokół rozłożonych przeszkód (np. dary: 1, 7, 8, 9, 10, 1.1, 1.2). Następnie 
należy ustalić dziećmi, który dar będzie pożywieniem dla danego zwierzątka i rozłożyć elementy 
darów w całej sali. Na pauzę w muzyce nauczyciel podaje hasło, np.: Ptaszki szukają pożywienia 
– wówczas dzieci naśladują ptaszki szukające pożywienia (poruszają się między darami i „dziobią 
je”); na hasło: Dziki szukają pożywienia – każde dziecko naśladuje poruszającego się dzika (na 
czworaka) i „spożywa” określony dar; na hasło: Zajączki szukają pożywienia – dzieci podskakują 
jak zajączki do określonego daru.

7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: DlacZEgo TErmomETrY wsKaZują różnE TEmpEraTurY?

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Pięć razy” – zabawa nasłuchowo-naśladowcza. Dzieci wykonują czynności demonstrowane 
przez nauczyciela określoną liczbę razy, np.: Kto tupnie pięć razy prawą nogą? Kto tupnie cztery 
razy lewą nogą? Kto klaśnie trzy razy? Kto podskoczy pięć razy?

2. „Jaka temperatura?” – zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem termo-
metrów i lup. Odczytywanie i porównywanie temperatur wskazanych przez różne termometry. 
Dzielenie się spostrzeżeniami, podsumowanie badań.

3. Rozmowa na temat zastosowania termometru. Zaznajomienie dzieci ze sposobem obchodze-
nia się z termometrem, jego przydatnością w sytuacjach życiowych. Zapoznanie dzieci z różnymi 
rodzajami termometrów, przedstawienie ich wyglądu, przeznaczenia oraz sposobu działania: 
– termometr zewnętrzny – do mierzenia temperatury na zewnątrz budynków, 
– termometr wewnętrzny, pokojowy – do mierzenia temperatury w pomieszczeniach, 
– termometr do mierzenia temperatury ciała – do mierzenia temperatury, gdy jesteśmy chorzy. 
Mierzenie temperatur w różnych pomieszczeniach w przedszkolu: np. w kuchni, w innej sali, 
w pokoju nauczycielskim, w swojej sali – zanotowanie tych wartości. Zmierzenie temperatury na 
zewnątrz przedszkola w kilku miejscach – zanotowanie temperatury. Podsumowanie przeprowa-
dzonych badań i pomiarów temperatur. Ustalenie, gdzie była najniższa wartość, a gdzie najwyż-
sza i dlaczego. Rozmowa na temat sposobu ubierania się zimą w celu ochrony przed chłodem 
i niskimi temperaturami.

4. „Prawda czy fałsz?” – zabawa doskonaląca myślenie logiczne. 

5. „Szu, szu, szu, kap, kap, kap” – zabawy artykulacyjne usprawniające narząd mowy. Zabawa 
z rymowanką lub wierszykiem, na przykład:

Sanie robią szur, szur, szur,                         (głaskanie jednej dłoni drugą)
Płatki lecą syp syp, syp,                               (udawanie spadających płatków śniegu z góry na dół)
Śnieżek robi skrzypu, skrzyp,                      (lepienie gałek) 
Jasio rzuca gałką trach, trach, trach,        (rzucanie gałkami)
Pani robi no, no, no,                                     (machanie paluszkiem na znak zakazu)
Dzieci robią tup, tup, tup,                            (tupanie nogami)
Pani robi mrug, mrug, mrug.                      (mruganie oczami) (K. Jesionek-Karczmarek)

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: cIEpło – ZImno

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Wirujące śnieżynki” – zabawy oddechowe usprawniające aparat mowy. Dzieci dmuchają na 
kawałki białego papieru (waty) zawieszone na nitce, w rytm muzyki, którą słyszą: muzyka wolna 
– dmuchają delikatnie i muzyka szybko – dmuchają mocno.

2. „Zimowe słowa” – zabawy usprawniające analizę i syntezę słuchową. Podział słów na sylaby 
i na głoski np.: zima, śnieg, lód, mróz, śnieżki, bałwan itp.

3. „Bałwanki” – wysłuchanie i nauka pamięciowa wiersza (autor nieznany).

Jest taki ogród zaczarowany, 
po którym chodzą śnieżne bałwany. 
Duże bałwany, bałwanki małe, 
wszystkie ze śniegu i jak śnieg białe. 

Choć mróz największy i śnieżek prószy,
bałwankom nigdy nie marzną uszy. 
Za to, gdy słońce trochę przygrzeje, 
to czary-mary nos im topnieje.

4. „Topniejące bałwanki” – zabawy badawcze z lodem i śniegiem. Obserwacja zjawiska topnienia  
śniegu i/lub lodu, ustalenie wniosków z przeprowadzonego doświadczenia. Nauczyciel przynosi 
w pojemniku śnieg: w formie luźnej (ewentualnie szron z zamrażalnika), zbitych kul śniegowych 
oraz kawałki lodu (najlepiej kostki w kształcie bałwanków uzyskane z foremek; można też wyjąć  
z foremek wcześniej zamrożone kostki lodu (kulki) i połączyć je samemu za pomocą wody, wkła-
dając je jeszcze do dalszego mrożenia). Dzieci otrzymują śnieg i kawałki lodu (bałwanki) do po-
trzymania, następnie próbują określić, z czego jest śnieg i lód. Po chwili dzieci wkładają śnieg i lód 
do kilku przezroczystych pojemników ze szkła, które podgrzewamy za pomocą suszarki (do kilku 
pojemników dodajemy 2–4 krople kolorowej farby lub tuszu, ale jeden pozostaje niezabarwiony). 
Doświadczenie można przeprowadzić bez suszarki, ale wydłuży to czas oczekiwania. Dzieci obser-
wują topniejący śnieg i lód, a także to, co z niego powstaje. Dzieci samodzielnie lub z niewielką 
pomocą nauczyciela ustalają wnioski dotyczące przeprowadzonej zabawy: Jaki jest śnieg/ lód? 
Porównywanie wyglądu śniegu i lodu, określanie cech, np. śnieg: miękki, puszysty, biały, zimny, 
mokry; lód: twardy, przezroczysty, śliski itd. Dlaczego śnieg pada tylko zimą? Jaki jest śnieg, jaki 
jest lód? Czym różni się śnieg od lodu? Co roztopi się szybciej? Dlaczego śnieg/ lód rozpuścił się? 
Formułowanie hipotez: Co wówczas powstanie? Jaki kolor ma woda powstała ze śniegu/ lodu?

5. „Bałwanki i słońce, bałwanki i mróz” – zabawa ruchowa doskonaląca umiejętność reagowania 
na umówiony sygnał. Dzieci poruszają się po sali, na dźwięk bębenka – zatrzymują się i udają bał-
wankową figurkę zmrożoną przez mróz. Na dźwięk grzechotki – słońce roztapia bałwanki i dzieci 
znowu poruszają się swobodnie. 
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 6. „Jak maluje mróz?” – praca plastyczna wykonana techniką „mokre na mokrym” z wykorzysta-
niem lukru i białej farby (rozwijanie wyobraźni oraz doskonalenie sprawności manualnej). Kartkę 
z bloku rysunkowego nawilżamy wodą. Na mokrej powierzchni malujemy białą farbą z domieszką 
lukru cukierniczego/ polewy lukrowej). Ślady pędzla powinny zlewać się i łączyć ze sobą, tworząc 
jednocześnie ciekawe wzory. Po wysuszeniu tworzymy galerię prac.

7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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cZWARTEK: ZImowE śpIEwanIE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zaproszenie dzieci do tajemniczego świata muzyki. Przejście przez tajemniczą bramę (obręcz 
do hula-hoop).

2. „Do, re, mi” – zabawy słuchowo-muzyczne z gamą. Nauczyciel wygrywa, na przykład na cym-
bałkach/ dzwonkach, dany dźwięk i powtarza go określoną liczbę razy. Zadaniem dzieci jest za-
śpiewanie usłyszanego dźwięku z określoną wielokrotnością, np.: do, do, do, mi, mi, fa, fa, fa, fa. 

3. „Zimo uciekaj” – prezentacja piosenki (słowa: A. Galica). Rozmowa dotycząca treści piosenki, 
określanie nastroju i tempa, nucenie refrenu. Zapoznanie z melodią, rytmizacja słów z jednocze-
snym wyklaskiwaniem (nauka tekstu), próby wspólnego śpiewania piosenki. Zabawy ruchowo-
-naśladowcze przy piosence (dzieci naśladują ruchem tekst).

Wsiadaj zimo na sanki          (dzieci siadają na sankach)
i uciekaj już.                            (odpychają się mocno rękami)
Zabierz śnieżne bałwanki,    (odganiają rękami mróz i wiatr)
zabierz wiatr i mróz.

Ref.: Rękawiczki i czapki       (składają czapki i szaliki)
pochowamy do szafki.
Na spacerek pójdziemy,        (spacerują po sali)
nie zmarzniemy już.               (uśmiechają się)

A ty zimo uciekaj                    (wyganiają zimę)
za górkę z za las.
I nie marudź, nie zwlekaj,
już na wiosnę czas.                (przywołują wiosnę)

Ref.: Rękawiczki i czapki        (składają czapki i szaliki)
pochowamy do szafki.
Na spacerek pójdziemy,        (spacerują po sali)
nie zmarzniemy już.               (uśmiechają się)

4. „Zagraj tak jak ja” – zabawy rytmiczno-słuchowe. Dzieci otrzymują instrumenty muzyczne 
(grzechotki, kołatki, dzwonki), podając ich nazwy oraz demonstrując, w jaki sposób wydobywa 
się z nich dźwięki. Nauczyciel wystukuje proste rytmy, a następnie fragmenty piosenki, które 
dzieci odtwarzają. 

5. „Dmuchamy na śnieg” – zabawa logopedyczna usprawniająca narząd mowy. Nauczyciel rozsy-
puje kawałki bibuły, konfetti (z dziurkacza) na podłodze, na stole i na dywanie. Zadaniem dzieci 
jest dmuchanie mocno, delikatnie, jednostajnie i poddmuchiwanie – dmuchanie z przerwami.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: ZImowa gImnasTYKa Dla małEgo smYKa

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej zabawy, recytując rymowankę: 

Śnieżynki, śnieżynki, 
małe kruszynki.
Dużo ich napada, 
będzie wesoła eskapada.
Śnieżynki, śnieżynki wokoło,
bawimy się wesoło.
Lecą, lecą i wirują,
kształtem i wielkością zaskakują.
Duże, małe i puchate
tworzą miękką białą szatę. 
Dzieci lepią z nich bałwana 
i zabawa jest udana. (K. Jesionek-Karczmarek)

2. „Ulepimy bałwana, dużego bałwana” – zabawa muzyczno-ruchowa. W trakcie spokojnego 
utworu muzycznego dzieci spacerują po sali, na zmianę tempa w muzyce (muzyka dynamiczna, 
ekspresyjna) – toczą kule. Zabawę powtarzamy kilka razy.

3. „Śniegu coraz mniej i na dworze cieplej” – ćwiczenia gimnastyczne (przy sprzyjającej aurze na 
świeżym powietrzu lub w sali przedszkolnej) z wykorzystaniem piłeczek z daru 1 oraz drewnia-
nych pudełek po darach 1 lub 1.1. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej ciała oraz koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. 
Przygotowanie do ćwiczeń gimnastycznych – przebranie się w strój gimnastyczny (jeśli zajęcia 
odbywają się w sali).
• Rytmiczny marsz po sali, ruchy głową: w przód – w tył, w prawo – w lewo.
• Uniesienie rąk wysoko i poruszanie nimi jak wiatr porusza gałęziami drzew (nauczyciel, grając 

odpowiednio na tamburynie, wyznacza „siłę wiatru”).
• Wykonanie: 10 pajacyków, 8 przysiadów, 10 podskoków.
• Wolny i szybki bieg w miejscu.
• Podział dzieci na dwie grupy i ćwiczenia rzutu: celowanie piłeczkami z daru 1 do drewnianych 

pudełeczek po darach 1 lub 1.1. Po wykonaniu rzutów przez wszystkie dzieci z obu drużyn, 
następuje przeliczanie piłeczek, porównanie ilości piłeczek i ustalenie, która drużyna ma ich 
mniej, a która więcej. 

• Slalom między pudełkami, omijanie przeszkód – pudełek.
• Podrzucanie piłeczki i łapanie jej: obiema rękami, prawą ręką, lewą ręką – po 10 razy.
• Ćwiczenia wyciszające z tamburynem: dzieci, siedząc na dywanie, podają sobie tamburyno 

w taki sposób, aby nie wydało żadnego dźwięku.
• Marsz przy dźwiękach tamburyna z jednoczesnym reagowaniem na zmianę tempa muzyki.
Zakończenie ćwiczeń gimnastycznych i przebranie się w swoje ubrania.

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według zainteresowań dzieci).


