
Temat: Na śniegu 

1. „Śnieżny detektyw”- w czasie spaceru wspólnie z dzieckiem rodzic obserwuje ślady na 

śniegu. Zadaniem dziecka jest próba odgadnięcia kto je zostawił. Zabawa ta ćwiczy 

spostrzegawczość, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową.  

2. „Kolorowy śnieg”- zadaniem dziecka jest podarcie na małe kawałki kolorowych gazet. Kiedy 

dziecko zrobi już dużo „śniegu” wspólnie z rodzicem przekładają go na koc lub prześcieradło 

i podrzucają go do góry. Zadanie to ćwiczy motorykę małą oraz sprawia wiele frajdy 

dzieciom. 

3. „Śnieżne doświadczenia”- rodzic z dzieckiem mogą  zebrać śnieg do pojemnika i obserwować 

co z nim się stanie. Można również   napełnić kilka pojemników śniegiem i postawić je w 

różnych miejscach. Zadaniem dziecka jest obserwacja jak topi się śnieg. Ćwiczenie to rozwija 

wiedzę dziecka o zjawiskach przyrodniczych, uczy uważności i wnioskowania.   

4. „Lodowe witraże” (pomysł zaczerpnięty ze strony Moje dzieci kreatywnie)- do sporego 

płaskiego pojemnika wlewamy około 2 cm wody i wystawiamy go na balkon na noc aby woda 

zamarzła. Rano przygotowujemy farby i malujemy na lodzie kolorowy witraż. Wspólnie z 

dziećmi możemy obserwować jak w miarę topienia się lodu mieszają sie barwy. Zabawa ta 

rozwija umiejętności twórcze oraz motorykę małą.  

5. „Gra Bałwanek”- do gry potrzebne będą: kartki, kredki oraz kostka do gry. Na początku 

wspólnie z dzieckiem ustalamy co będzie oznaczała każda z liczb wyrzuconych oczek na 

kosce. Na przykład:  1 – to kule z których składa się bałwanek 2- to uśmiech i marchewka, 3- 

to oczy, 4- to guziki, 5- ręce bałwanka, 6- kapelusz i szalik. Następnie po kolei gracze rzucają 

kostką i w zależności od wyrzuconej ilości oczek gracz rysuje na swojej kartce odpowiadająca 

jej cześć bałwanka. Wygrywa osoba, która jako pierwsza narysuje wszystkie części bałwanka. 

Zadanie to rozwija umiejętności matematyczne oraz uczy rywalizacji.  

6. Śnieżkowe odgłosy- zadaniem dziecka w tym ćwiczeniu jest obliczenie ile razy rodzic klaśnie 

w ręce. Rodzic klaszcze w dłonie lub wystukuje  wybraną ilość razy a dziecko podaje wynik. 

Po kilku próbach może nastąpić zmiana ról. Ćwiczenie to ćwiczy percepcję słuchową.  
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