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Witajcie Kochani

Mamy ferie zimowe i niektórzy z Was wyjeżdżają wraz z rodzicami, aby miło spędzać czas

np. w górach. Ci, Którzy zostają w domu lub wyjeżdżają do rodziny, również mogą miło i

aktywnie spędzać czas. Co prawda zima nas nie rozpieszcza, ale na szczęście można wybrać

się na sztuczne lodowisko czy na spacer.

Pamiętajcie jednak o tym, aby czas spędzać aktywnie i bezpiecznie 

"BEZPIECZNE ZABAWY"

Wszystkie dzieci małe, duże
uwielbiają zimę biała

Dużo śniegu, wielkie zaspy
wielką radość im sprawiają

Już szykują narty, sanki
ciepłe czapki i szaliki

Aby z górki jeździć śmiało
i nie złapać żadnej grypy

Łyżwy ostre i błyszczące
szybko mkną po lodowisku
Bardzo lubią mrozik zimą

bo zamrozi wokół wszystko

Lecz pamiętaj - bądź ostrożny
i na lodzie i na górce

Bezpieczeństwo to podstawa
wtedy jest dobra zabawa !

ZIMOWE ZABAWY

Zima jest  niepowtarzalną  okazją  do tego, by wyszaleć się na śniegu.  W końcu nie

codziennie jest okazja, aby porzucać się śnieżkami, ulepić bałwana, pojeździć na sankach. 

To również świetna okazja dla rodziców, aby wspólnie spędzili czas ze swoją pociechą. 

Jedna z najbardziej popularnych zabaw zimowych jest rzucanie się śniegowymi śnieżkami.

Ważne, aby ulepić taką, żeby się nie rozleciała. Jest to szczególnie trudne dla najmłodszych.

Rodzice powinni pomóc w tej sytuacji i nauczyć malucha jak się robi śniegową kulkę. Dzieci

bardzo  lubią  być  we  wszystkim  najlepsze.  Warto  przynajmniej  na  początku  dać im  taką

szansę. Jeżeli bardziej opanują tę zabawę, a lepienie kulek będzie im wychodziło niemalże

perfekcyjnie, wtedy nie trzeba być tak uprzejmym.



Śnieg jest  bardzo piękny,  więc jeżeli  mamy już  zrobioną jakąś  kulkę to  można ją  ładnie

ozdobić. W tym celu można wykorzystać różne materiały. Można do kulki powtykać małe

kamyki, żołędzie. W ten sposób powstanie śmieszny ludzik. Gotowe ozdoby można zabrać ze

sobą  i  postawić  przed  domkiem  lub  w  innym  miejscu,  by  na  stałe  mieć na  oku  ten

drobiażdżek.

Fascynującą zabawą zimową jest zjeżdżanie na sankach. Jeżeli w okolicy nie ma żadnego

wzniesienia  to  dobrze  jest  pojechać  trochę  dalej.  Zjazd  z  górki  sankami  jest

przecież wspaniałą zabawą. Towarzyszy jej dużo emocji. Maluchom szybciej bije wówczas

serduszko. są zadowolone i uśmiechnięte. Nie zaszkodzi jeżeli rodzice wraz z dziećmi zjadą

ze wzniesienia. Brzdące będą się czuły bezpieczniej, a mama lub tata przypomni sobie czasy,

kiedy byli  mali.  W końcu im też  potrzebna  jest  chwila  wytchnienia,  aby oderwać się  od

codziennych obowiązków i zmartwień.

Sanki  można  wykorzystać również w  innym  celu.  Doskonałym  pomysłem  jest  wspólne

wybranie  się  na  spacer.  Podczas  spaceru  warto  jest  zwracać  uwagę na  piękne  widoki,

niezapomniane krajobrazy. Świat w czasie zimy jest  przecież niezwykle piękny. Wszystko

wokół jest pokryte śnieżnym puchem. Mróz rysuje na oknach piękne wzory. Jest to doskonała

okazja do refleksji, rozmowy. Czasem nie trzeba nic mówić, zimowy krajobraz jest przecież

cudowny, więc warto cieszyć się tym widokiem. Nie jest on bowiem częsty.

Doskonałą  zabawą zimowa są  biegi  przez  śniegowe zaspy.  Jest  to  swego rodzaju  bieg  z

przeszkodami.  Ściganie  się  z  kolegą  lub rodzeństwem w śniegowych zaspach jest  bardzo

zajmującą formą spędzania czasu. Można pobawić się w wyścigi.  Wygrana będzie bardzo

satysfakcjonująca, gdyż niełatwo prześcignąć kogoś w tak trudnych warunkach. Dodatkowo

można  ze  śniegu  uformować  lekkie  wzniesienia,  które  będzie trzeba  przeskoczyć.  W ten

sposób bieg będzie jeszcze bardziej atrakcyjny.

Kulig to wymarzona forma spędzania zimowego czasu. Coraz częściej kuligi organizowane są

przez przedszkola i szkoły. Dzieci siadają na saniach, które są ciągnięte przez konie. Mają

niepowtarzalną okazję, by podziwiać szybko zmieniające się widoki na świeżym powietrzu.

Jest to ogromne przeżycie. Na kulig można się wybrać również w towarzystwie rodziców. 

Interesującym zajęciem, które najlepiej wykonuje się z rodzicami jest lepienie śniegowego

bałwana. Najpierw trzeba ulepić śniegowe kule. Koniecznie trzeba przyszykować dla pana

bałwana guziki, aby mógł zapiąć, jeżeli mu zimno. Należy również pamiętać o czapce. To z

czego  ona  będzie  zależy  od  inwencji  twórczych.  Dzieci  mogą same  wykonać z  czegoś

nakrycie głowy. Bardzo ważną rzeczą jest zrobienie twarzy dla bałwana, czyli oczy, nos, usta.



Nie zaszkodzi  kiedy koło niego będzie stała pani  bałwankowa i  ich  dzieci.  W ten  sposób

można  stworzyć całą kochająca  rodzinę  bałwanków.  Oczywiście  panią bałwankową trzeba

wykonać trochę inaczej.

Ze śniegu można tworzyć nie tylko powszechnie znane bałwanki, ale również inne śnieżne

figury.  To,  co  zostanie  ulepione  ze  śniegu zależy wyłącznie  od  pomysłu  budującego.

Można ulepić zwierzątka, budynki, zamek itp.

Wspólne  zabawy  z  dziećmi  na  śniegu  sprzyjają  budowaniu  więzi  między  rodzicami  a

dziećmi. 

Na długo zostaną w pamięci!

Jeśli już jesteście po wspólnych zabawach na powietrzu

– zapraszamy do zabawy na kartce ;-)

Wyklej gwiazdkę plasteliną 

Jakiego koloru użyjesz?



Policz śnieżynki, rękawiczki, czapki i bałwanki i pokoloruj odpowiednią liczbę kół.



                    

                                 Dokończ rysowanie wg wzoru

  





Wyszukaj i wskaż taką samą śnieżynkę…





Znajdź różnice między ilustracjami

W wolnej chwili – ulep bałwana

Jeśli nie będzie nadal śniegu – wykonaj bałwana z rolki po papierze, starej

gazety lub czegoś innego.

Czekamy na zdjęcia 

Miłej zabawy 


