
Zajęcia zdalne  

Temat tygodnia: NADCHODZI ZIMA  

ŚRODA 02.12 2020  

TEMAT DNIA: Po czym poznać zimę? 

CELE OGÓLNE: poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy; doskonalenie koordynacji wzrokowo- -słuchowo-

ruchowej; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem; 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: grafika – kalendarz pogody, • kartki papieru/ stare gazety; • piosenka „hu hu ha nasza zima 

zła”, • dwa kubki z ciepłą wodą o tej samej temperaturze, kostki lodu  

 

ZAJECIA:  

„Jaka jest dzisiaj pogoda?” –  Dz. opisuje pogodę za oknem. Następnie zastanawia się, które cechy pogody świadczą 

o zbliżającej się zimie. R. może posłużyć się poniższą grafika „Kalendarz pogody”  

 

 

 

„Gawronek poznaje zimę” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat pierwszych oznak zimy. 

( R. może przeczytać sam Dz. opowiadanie i pytania, można też wykorzystać nagranie czytane przez N. )  

Młody Gawronek źle spał tej nocy. Ze snu budziło go dotkliwe zimno. Najwięcej marzły mu nogi. Stawał to na jednej, 

to na drugiej, wreszcie nastroszył wszystkie pióra 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 pióra, chcąc utrzymać jak najwięcej ciepła. Pióra zastępowały im puszystą 

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 więc do pobliskiego stawku na polu. Woda w stawie była dziwnie spokojna. Nie marszczyły jej nawet 

najdrobniejsze fale. Gawronek pochylił dziób, chcąc nabrać wody, stuknął nim o coś twardego. Zdziwiony, 

przekrzywił głowę raz w prawo, raz w lewo, spojrzał raz jednym, raz drugim okiem i znowu spróbował zaczerpnąć 

kilka kropli. Dziób znów stuknął o dziwną, przezroczystą powierzchnię. – Kwarrr! – zawołał gawronek. – Co to jest? 

Czyżby woda stwardniała? Ostrożnie postawił jedną nóżkę na wodzie. Nie roztrysnęła się na boki i nóżka była sucha. 

Postawił drugą nogę i – o dziwo! – stanął na powierzchni wody. Przez tę twardą 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. – Kwarrr… jaka zimna! – wstrząsnął się. – Kwarrr… – 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. 

 R. zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu:  

Kim jest gawronek? Co obudziło gawronka? Dlaczego było zimno? Co to jest zima? Co się stało z wodą w stawie? W 

jaki sposób ptaszek się napił? Jaka była woda – ciepła czy zimna?  

„Marzną noski, marzną rączki” – zabawa naśladowcza. R. wspólnie z Dz. w czasie muzyki rzucają się kulami 

wykonanymi z gazet lub papieru. Gdy  R. zatrzymuje piosenkę i podaje nazwę części ciała, która zmarzła – Dz. ma ją 

rozmasować, np.: zmarzły dłonie, itd. – Dz. pociera dłonie, jedną o drugą. • kartki papieru/ stare gazety.,- piosenka 

„hu hu ha nasza zima zła” 

„Co się stanie z wodą?” – zabawa badawcza. R. może wspólnie z  Dz. przygotować dwa kubeczki z ciepłą wodą i 

mówi: Za chwilę sprawdzimy, czy zimno działa na wodę w kubeczku. Jeden kubek R. zostawia w pokoju / kuchni  z 

dala od Dz. a drugi – za oknem na parapecie. Po około 10 minutach Dz. sprawdza temperaturę wody w obu 

naczyniach. Wniosek: zimno „zabiera” ciepło (woda w kubku, który stał za oknem, jest o wiele zimniejsza, niż ta w 

kubku stojącym w domku).  • dwa kubki z ciepłą wodą o tej samej temperaturze,  

Dodatkowo można wstawić wodę w pojemniku lub w woreczku do zamrażalnika.  

 

Dla maluszków które chcą obejrzeć opowiadanie o gawronku oraz kilka ciekawostek, podaję link   

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,gawronek-poznaje-zime,28599 
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