
Propozycja zajęć na wtorek – 14.12.2021r. dla dzieci 4-letnich „Smerfy”. 

 

 
 

Temat zajęć: „Pada śnieg”. 

Aktywność: matematyczna, muzyczna. 

Cele: 

-doskonalenie umiejętności matematycznych, 

-rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki; rozwijanie wyobraźni i zachęcanie 

do przedstawiania muzyki ruchem. 

1. Powitanie.  

Biały śnieżek, zima wkoło, my witamy się wesoło.  

Rodzic wypowiada powitanie z gestami ilustrującymi treść. Dziecko odtwarza słowne 

powitanie z gestem. 

2. „Zimowe rozgrzewanki” – zabawa oddechowa połączona z ćwiczeniami aparatu 

artykulacyjnego. Rodzic proponuje dziecku zabawę w „zmarzlaka”. Opowiada, demonstruje 

i zachęca dziecko do powtarzania ćwiczeń. 

 
– Zimą można bardzo zmarznąć. Taki zmarzlaczek cały trzęsie się z zimna (powtarzanie: 

dddddd). 

– Oj, jeszcze mu zimniej! (powtarzanie: brrrrrrr). 

– A najbardziej zmarzły rączki. Jak je rozgrzać? Spróbujmy podmuchać. Nabieramy 

powietrza i dmuchamy na ręce (spokojny wdech i długi, jednostajny wydech). 

– Nie pomaga… Może inaczej? Będziemy szybko dmuchać! (spokojny wdech, krótkie, 

rytmiczne wydechy,dmuchanie raz na jedną dłoń, raz na drugą). 

– Też nie pomaga… A możemy chuchanie rozgrzeje nasze ręce? (chuchanie na dłonie raz                  

na jedną, raz na drugą:chu, chu, chu). 

Nareszcie się rozgrzały! 

3. Zabawa dydaktyczna „Liczymy śnieżynki”.  

- Dziecko spaceruje pomiędzy położonymi na podłodze kartonikami ze śnieżynkami. 

(Załącznik nr 1). Na sygnał rodzica, np. klaśnięcie w dłonie – dziecko zatrzymuje się                          

i bierze jeden kartonik ze śnieżynką. Na następne sygnały (klaśnięcie trzy razy) – 

każdorazowo bierze jeden kartonik. W ten sposób ma cztery kartoniki ze śnieżynkami.  

Dziecko siada przed rodzicem. Rodzic prosi, aby położyło przed sobą, np.: 



- Jeden kartonik ze śnieżynką, a potem dwa kartoniki. (Dziecko układa kartoniki i liczy, ile 

ma ich razem). 

- Trzy kartoniki ze śnieżynkami, a potem jeszcze jeden. (Dziecko układa kartoniki i liczy, ile 

ma ich razem). 

(Załącznik nr 1) 

    

 

4. Słuchanie piosenki „Bałwankowa rodzina”. Omówienie jej treści na podstawie ilustracji. 

(Załącznik nr 2). Przeliczanie sylwet bałwanków (4). Zabawa ilustrowana                                          

do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=kEMt4WeCxKA  

Tekst piosenki: 

I. Stoisz smutny nasz bałwanku 

ze spuszczoną głową. 

Może chciałbyś mieć przy sobie 

Panią Bałwankową. 

Ref.  

Oj tak tak, oj tak tak 

dobrej żony wciąż mi brak. 

Oj tak tak, oj tak tak 

dobrej żony brak. 

II. Ma korale z jarzębiny 

bałwankowa żona. 

Ale łatwo poznać z miny, 

że dziś jest zmartwiona. 

Ref.  

Oj tak tak, oj tak tak 

mego synka jeszcze brak. 

Oj tak tak, oj tak tak 

mego synka brak. 

III. Stoi bałwan z bałwankową 

w środku zaś bałwanek. 

Jeszcze chwilka i rozpoczną 

swój zimowy taniec. 

Ref. 

Oj tak tak, oj tak tak 

przydałby się jeszcze brat. 

Oj tak tak oj tak tak 

przydałby się brat. 

IV. Już wesoło dwa bałwanki 

tańczą z rodzicami. 

https://www.youtube.com/watch?v=kEMt4WeCxKA


I my także się pobawmy 

razem z bałwankami. 

Ref.(x2) 

Oj tak tak, oj tak tak 

zatańcz z nami raz i dwa. 

Oj tak tak oj tak tak 

zatańcz raz i dwa. 

 

(Załącznik nr 2) 

        
                 Mama Bałwanek                          Rodzeństwo Bałwanków 

 

 
           Tata Bałwanek 

 

 

 

 

 

5. Wykonaj zadania na kartach pracy (Załącznik nr 3 i 4) 

 

 



(Załącznik nr 3) 

 

 
 

 

 

 

 

 



(Załącznik nr 4) 

 

 
Dziękujemy za udział w zajęciach. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do jutra! 

Janina Sobierajska 

Monika Szywała  

 


