
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
OR 1

styczeń  

TYDZIEŃ 1.: wYcZYnY nIE laDa – ZImowa olImpIaDa 
 

projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Ewelina Śliwa, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: na narTach

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Co to jest olimpiada?” – swobodne wypowiedzi dzieci.

2. „Zimowe czy letnie?” – klasyfikowanie obrazków przedstawiających różne dyscypliny sporto-
we. Kalambury – przedstawianie przez dzieci wylosowanych obrazków za pomocą gestów i ruchu.

3. „Zawody narciarskie” – ułożenie na dywanie ze sznurówek z daru 1.2 dwóch torów narciar-
skich. W każdym torze nauczyciel rozkłada kilka piłeczek z daru 1 – raz przy jednej linii, raz przy 
drugiej. Dzieci-narciarze ścigają się w parach – kto pierwszy pokona tor, przeskakując od jednej 
piłeczki do drugiej, imitując przy tym styl jazdy na nartach (przechylanie na boki, odpychanie się 
kijkami). 

4. „Kolorowe narty” – ozdabianie rysunków nart darami według wzoru – jedna narta ma już 
ułożone (narysowane) wzory, a drugą należy ozdobić w taki sam sposób, zachowując lustrzane 
odbicie. 

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: na sankach

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Tor saneczkowy” – układanie torów saneczkowych na dywanie z określonej liczby  sznurówek 
z daru 1.2. 

2. „Na sankach” – zabawa matematyczna z darami. Pokrywki od pudełek darów zamieniają się  
w saneczki, na których dzieci muszą przewieźć dary po wcześniej ułożonych torach saneczkowych. 
Dzieci muszą położyć na sankach odpowiednią liczbę darów: losują karteczkę z cyfrą lub działa-
niem matematycznym. Mogą przewozić dary według różnych kryteriów, np. koloru lub kształtu.

3. „Zjazd na sankach” – zabawa ruchowa. Dzieci dzielimy na drużyny trzy- lub czteroosobowe. 
Zawodnicy danej drużyny siadają jeden za drugim na dywanie i mocno obejmują się w pasie. Po 
sygnale startu muszą jak najszybciej dotrzeć do mety, równocześnie odpychając się nogami. 

4. „Kulig” – układanie rytmów z klocków z daru 1.1 i sznurówek z daru 1.2. Dzieci nawlekają na 
sznurówkę klocki-sanki w określonej kolejności, tworząc kulig. Zabawy na torach saneczkowych.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA:

6 sTYcZnIa

ŚwIęTo TrZEch królI
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CZWARTEK: na ŁYżwach

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Nowe łyżwy Adama” – słuchanie opowiadania J. Wasilewskiej ilustrowanego darami. 

Adam, Marek i Grześ to trzej przyjaciele. Chodzą razem do szkoły i zawsze razem się bawią. 
Niedawno Adam miał urodziny i dostał w prezencie łyżwy. O takich właśnie marzył, białe, 
błyszczące hokejówki. To dopiero będzie zabawa na lodowisku. Chłopcy codziennie wyjmują je  
z szafy, oglądają i snują opowieści o swoich wyczynach na lodowisku. Chociaż jest już zimno 
i mroźno, to lodowiska nie ma. Miało być na szkolnym boisku, ale pan dozorca, który miał się 
tym zająć, zachorował i trzeba jeszcze trochę poczekać. Adam, Grześ i Marek jednak bardzo 
się niecierpliwią, już chcieliby strzelać bramki w meczu hokejowym z innymi chłopcami. Muszą 
przecież gdzieś potrenować. 
Pewnego dnia Marek wpadł zadyszany do szkoły i zawołał kolegów:
– Wiem, wiem, gdzie możemy pojeździć na łyżwach. Przechodziłem wczoraj przez nasz park, 
a tam jest staw i ten staw jest już zamarznięty. Wiem, bo próbowałem ślizgać się przy brzegu.
Chłopcy postanowili po lekcjach pójść nad ten staw. Adam wziął łyżwy i, nic nie mówiąc rodzi-
com, poszedł z kolegami do parku. Marek i Grześ jeszcze raz sprawdzili, czy woda jest zamarz-
nięta, a Adam założył łyżwy, wziął rozpęd, wyjechał na środek stawu i nagle – trach – lód pękł 
i Adam wpadł do wody.  Marek i Grześ, gdy to zobaczyli, przestraszyli się i zaczęli uciekać, ale 
po chwili wrócili, żeby ratować kolegę. Grześ przypomniał sobie, jak jego tata opowiadał, że  
w takiej sytuacji należy położyć się na lodzie i czołgać na brzuchu w kierunku przerębla. Tak też 
zrobił. Na szczęście woda w stawie parkowym była płytka i Adam sam już wydostawał się na 
powierzchnię. Mokry i bardzo ubłocony, bo staw był błotnisty, Adam wrócił do domu. Pewnie 
domyślacie się, co na to powiedzieli jego rodzice. W każdym razie łyżwy zostały schowane  
i zamknięte na klucz do czasu, aż na szkolnym boisku będzie prawdziwe lodowisko. 

2. Rozmowa na temat treści opowiadania: Jakie marzenie miał Adam? Dlaczego chłopcy się nie-
cierpliwili? Na jaki pomysł wpadł Marek? Co się wydarzyło? Czy chłopcy postąpili właściwie? 
Dlaczego? (tak/nie). Czego uczy nas ta historia?

3. Wspólne układanie historyjki obrazkowej do opowiadania – przyporządkowanie odpowied-
nich klocków z cyframi z daru 5P do kolejnych obrazków.

4. „Bezpieczne zabawy na śniegu” – rozmowa kierowana na temat zasad bezpiecznej zabawy 
zimą. Wybór obrazków ukazujących właściwe zabawy dzieci na śniegu.

5. „Sport to zdrowie!” – nauka piosenki (muz. i słowa – autor nieznany). Śpiewanie na różne spo-
soby, np. cicho/ głośno, z muzyką/bez muzyki.

Sport to zdrowie! – woła Zima. –
Nic nas w domu nie zatrzyma.
Choć mróz szczypie, aj, aj, aj, 
nura w zaspę śniegu daj!
Choć mróz szczypie, aj, aj, aj, 
nura w zaspę śniegu daj!
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Gdy na stoku szlak przetarty,
trzeba wybrać się na narty.
I szusować, szu, szu, szu,
nawet jeśli braknie tchu.
I szusować, szu, szu, szu,
nawet jeśli braknie tchu.

Wzywa tafla lodowiska,
w piruecie łyżwa błyska.
Skok z obrotem: hop, la, la.
I w hokeja jeszcze gra.
Skok z obrotem: hop, la, la.
I w hokeja jeszcze gra.

A na sankach saneczkarze
jadą sami albo w parze.
Pokrzykują: – Hej, hej, hej,
a ty, zimny wietrze wiej!
Pokrzykują: – Hej, hej, hej,
a ty, zimny wietrze wiej!

6. Granie akompaniamentu do piosenki na grzechotkach – dzieci wygrywają rytmicznie określo-
ne słowa: aj, aj, aj/ szu, szu, szu/ hop, la, la/ hej, hej, hej.

7. Zabawa taneczna z darami przy poznanej piosence.

Dzieci losują klocki z daru 1.1. Każdy kształt to inny sport zimowy: kule to narciarstwo, walce  – 
łyżwiarstwo, a sześciany – saneczkarstwo. Dzieci, siedząc w kole na dywanie, słuchają piosenki 
i na odpowiedniej zwrotce tańczą w środku koła, np. kiedy zwrotka jest o jeździe na nartach, 
tańczą dzieci z kulami. 

8. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: sporTY ZImowE – nasZa olImpIaDa

1. „Nasza olimpiada” – zestaw zabaw ruchowych związanych ze sportami zimowymi:

• „Ubieranie się na czas” – dzieci przynoszą z szatni swoje czapki, szaliki i rękawiczki. Wszystkie 
dzieci na sygnał zaczynają je zakładać, wygrywa ten, kto zrobi to najszybciej.

• „Zjazd na nartach” – przebiegnięcie slalomem pomiędzy pachołkami.
• „Rzuty śnieżkami do celu” – wrzucanie piłeczek z daru 1 do pudełka lub celowanie nimi do 

tarczy. 
• „Z kry na krę” – przeskakiwanie z obręczy do obręczy (ułożonych ze sznurówek z daru 1.2).
• „Na saneczkach” – wyścigi w parach. Dzieci, siedząc na kocykach w siadzie klęcznym, ślizgają 

się z jednego końca sali na drugi, odpychając się rękami.
• „Skoki narciarskie” – skok w dal z miejsca.
• „Łyżwiarze” – naśladowanie jazdy na łyżwach z woreczkiem na głowie.

2. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).


