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Temat: Zimowe ubrania 

wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna 

CELE OGOLNE: rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubrania do 

pory roku i pogody; kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie; rozwijanie 

umiejętności posługiwania się materiałem plastycznym, komponowania, ozdabiania, 

a także poczucia smaku i estetyki. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: duże szare kartony, mazaki, zimowe i letnie ubrania 

dzieci ,kartki, nożyczki, klej, farby, plastelina, skrawki materiałów, włóczka, wata, 

guziki, cekiny itp., świeczka, zapałki,  

ZAJĘCIA 

 „Zimowa moda” – zabawa dydaktyczna  

Jeśli w domu dostępny jest duży arkusz papieru ,  karton  to rodzic odrysowuje na 

nim swoje Dz. Następnie daje Dz. jego ubrania zimowe , trochę letnich. Zadaniem 

Dz. jest ubrać manekina w takie ubranie, żeby mógł wyjść np. na sanki. 

 „Na wybiegu” – zabawa ruchowa z elementem równoważnym.  

Dz. wyobraża sobie, że ma na sobie piękne zimowe szaty. Jego  zadaniem 

jest przejście po np. brzegu dywanu lub innej wyznaczonej linii niczym model/-lka na 

wybiegu. 

„Ubrania na zimowe dni” – zabawa plastyczno-techniczna.  

Na kartce Dz. rysuje mazakiem kontur zimowego ubrania (np. kurtki, spodni, 

płaszcza, kożucha) i go wycina.  Ozdabia dowolną techniką (farby, kolaż z 

kolorowych materiałów, plastelina itp.),a następnie wykańczają, wykorzystując watę, 

guziki, cekiny, skrawki materiałów itp.  

„Ubieramy się” – zabawa naśladowcza.  

R. puszcza piosenkę z wczorajszego dnia „Zima przyjdzie jutro”  

Dz. porusza się po pokoju  w rytmie melodii. Gdy melodia zostanie przerwana, R.  

wypowiada nazwy części garderoby np. bluzka, spodnie , czapka itp. 

Dz. pokazuje, jak je zakłada. Dla utrudnienia R. wypowiada je, sylabizując lub 

głoskując.  

„Ciepłe i zimne powietrze” – zabawa badawcza. (świeczki, zapałki) 

R. zadaje pytanie problemowe: Co się stanie z powietrzem, gdy otworzę okno?  



Dz. podają rożne odpowiedzi. R. proponuje sprawdzenie:  

na parapecie stawia zapaloną świeczkę i delikatnie otwiera okno. Dzieci obserwują 

płomień świecy – jest on skierowany do wewnątrz pomieszczenia. Następnie R.. 

unosi świeczkę bliżej górnej część otwartego okna i prosi dzieci, żeby 

zaobserwowały płomień – tym razem jest on skierowany na zewnątrz. Dz.  próbują 

rozszyfrować, dlaczego tak się dzieje. 

Uzasadnienie: ciepłe powietrze unosi się wysoko i gromadzi pod sufitem – tam jest 

najcieplej. Chce wydostać się z pomieszczenia, dlatego płomień jest skierowany na 

zewnątrz. Zimne powietrze jest ciężkie i napływa do pokoju, zatem płomień 

skierowany jest do wewnątrz.  

 

Ćwiczenia gimnastyczne załączone na stronie przedszkola.  

Zachęcamy do skorzystania ze strony http://pisupisu.pl/   Z jej pomocą można 

utrwalić poznane litery i cyfry oraz kolory ,kształty itp. Wesołej zabawy . 

 

                                                           Miłego dnia i do szybkiego zobaczenia  

 

 

http://pisupisu.pl/

