
Zajęcia zdalne  

Temat tygodnia: NADCHODZI ZIMA  

PIĄTEK 04.12. 2020  

TEMAT DNIA: My się zimy nie boimy! 

CELE OGÓLNE: poznanie sposobów ochrony przed zimnem; rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i 

podawania ich nazw; rozwijanie słuchu fonetycznego; poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do dbania 

o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: • 3 litrowe słoiki z ciepłą wodą, 2 ścierki kuchenne, szal lub niewielka kołderka, • szablon 
kolorowych rękawiczek z jednym palcem jedna para, pocięte na kawałki: włóczka, tkaniny o różnej fakturze, futerko, 
kleje, dziurkacz, cienkie sznureczki lub kawałki włóczki,  
ZAJECIA:  
 
„Po co nam ubrania?” – eksperyment, stawianie hipotez. R. wlewa ciepłą wodę do trzech słoików (na pokrywkach 
słoików może narysować oczy, nos, usta). Jeden słoik owija ścierką, drugi słoik także owija ścierką oraz małą 
kołderką/grubym szalem, trzeciego słoika niczym nie owija. Pyta Dz., czy woda w którymś ze słoików ostudzi się 
szybciej i dlaczego. R. stawia słoiki na parapecie. Zostawiamy np. na około pół godziny.  • 3 litrowe słoiki z ciepłą 
wodą, 2 ścierki kuchenne, szal lub niewielka kołderka  
„Zuzia i Zima” – słuchanie wiersza, rozmowa na temat zimy i konieczności ubierania się adekwatnie do pogody.  
Zuzia i Zima Beata Mróz-Gajewska 
 
 Patrzy Zuzia przez okienko.  
– Mamo, świat się przykrył białą kołderką, 
 ja chcę tak samo! 
 Idzie Zuzia przez podwórko. 
Wiatr za kaptur Zuzię złapał. 
Mróz w policzki Zuzię drapał. 
 Lód bucikom drogę plącze.  
Oj, kłopoty ma nasz bączek!  
– Zuziu – na zimowe prztyczki  
najlepsza czapka, szalik i rękawiczki…  
 
R. pyta Dz. -Co Zuzia zobaczyła przez okno? Co spotkało dziewczynkę, gdy wyszła na dwór? Jaką radę usłyszała Zuzia?  
 
R. może dopytać - Co chroni nas przed zimnem? Co by się stało, gdybyśmy wyszli nieodpowiednio ubrani na dwór? 
Jakie są jeszcze zimowe ubrania? Co dodatkowo może nas ochronić przed zimnem? np. krem do buzi i na rączki,  
 
„Dobierz w pary” – 1 karta pracy do druku /2 można wykonać paluszkiem na monitorze,  4 Latki -  podział nazw 
odzieży na sylaby swe -ter, skar-pe -ty, czap-ka, ka-lo-sze, rę-ka-wi-czki, ko-szul-ka, / 3 można także zorganizować  
konkurs kto szybciej znajdzie więcej  par skarpetek - skarpetki Dz. i R.  
 
„Marzną noski, marzną rączki” – zabawa ruchowa. Zabawa do ulubionej muzyki  R. zatrzymuje utwór i podaje nazwę 
części ciała, która zmarzła – Dz. ma ją rozmasować, np.: zmarzły dłonie – dzieci pocierają dłonie, jedną o drugą itd., 
 
„Rękawiczki do pary” – zabawa plastyczna. Potrzebne będą  kolorowe lub białe papierowe rękawiczki z jednym 
palcem można wydrukować lub odrysować - szablon rękawiczki na dole dokumentu– Dz. ozdabia je w sposób 
dowolny włóczką i kawałkami tkaniny, kolorowego papieru, itp. Po skończeniu pracy R. wycina dziurkę (dziurkaczem) 
w każdej rękawiczce, a dzieci przewlekają włóczkę przez powstałe otwory. W ten sposób powstają rękawiczki na 
sznurku.  • szablon kolorowych rękawiczek z jednym palcem jedna para, pocięte na kawałki: włóczka, tkaniny o 
różnej fakturze, futerko, kleje, dziurkacz, cienkie sznureczki lub kawałki włóczki,  
 
 
 



„Po co nam ubrania?” – omówienie wyniku eksperymentu, wyciągnięcie wniosków. R. zdejmuje z parapetu trzy 
słoiki. Przypomina, co w nich było. Następnie pyta Dz.- czy woda we wszystkich słoikach będzie miała taką samą 
temperaturę? Dz. sprawdza paluszkiem , W jednym ze słoików woda jest wyraźnie cieplejsza R.-pyta dlaczego tak 
jest, i omawia wynik eksperymentu, przypominając dzieciom, że ciepłe ubrania podobnie przecież chronią przed 
utratą ciepła w czasie zimy. 
 
 

Ubierajcie się ciepło, najlepiej na cebulkę       
Pozdrawiamy  



 
 



 
 


