
Witajcie Kochane Dzieci! 

W tym tygodniu kolejną przygodę zaczynamy! 

Będą zabawy, zagadki, ciekawostek wiele, 

więc zapraszamy Was serdecznie, Drodzy Przyjaciele! 

 

 

A jakim tematem zajmiemy się w tym tygodniu? Podpowiedzą Wam odpowiedzi 

na zadane poniżej zagadki. 

 

   Pada z nieba biały proch, 

     Coś jak gwiazdki albo groch. 

Gdy napada po kolana, 

Ulepimy wnet bałwana! 
  

 

Kiedy mróz nadejdzie srogi, 

Założymy je na nogi! 

Czeka na nas lodowisko, 

Uważajmy, bo tam ślisko! 

 

 
Siada na gałęziach, 

Gdy mrozik przyciśnie, 

Jak ozdoby z cukru 

Mieni się srebrzyście. 

Płozy, deski, sznurek, 

Podejdźmy pod górę! 

W dół szybko jak strzała, 

Zabawa wspaniała! 

 

 
 

Gdy nadchodzi, wodę 

skuwa, 

Każdy czapkę wnet nasuwa, 

Śnieg jest sypki, jak ta 

mąka, 

Sople wiszą w wielkich 

strąkach! 

           Ten śniegowy panicz 

            Garnek ma na głowie, 

      W miejscu nosa marchew, 

        Ulepił go człowiek! 

 

 
          Kiedy mrozik szczypie, 

        Kiedy śnieżek pada, 

           Każdy ją natychmiast 

          Na głowę zakłada. 

 

 
          Wesoły dzwoneczek  

             i sznur saneczek. 

 

 

 

Czy już wiesz, jaki jest temat przewodni? Jeżeli jeszcze nie, podpowie Ci to 

piosenka. Kliknij poniższy link i spróbuj zaśpiewać razem ze Śpiewającymi 

Brzdącami: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQcRTjk7lOA 

 



 
                                                Zapewne wiecie już, kim jestem. Tak, to ja Pani Zima. 

                                                Przychodzę 22 grudnia, a odejdę 21 marca witając  

                                                                        Panią Wiosnę :) 

                    

 

 

 Zima jest jedną z czterech pór roku występujących  

w przyrodzie. Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku - 

termometr wskazuje temperaturę poniżej 0°C. Razem z mrozem pojawia się śnieg, 

pokrywając świat białym puchem.  

 Większość roślin zimuje w formie nasion lub podziemnych kłączy, cebul i bulw. 

Na powierzchni pozostają tylko bezlistne krzewy i drzewa liściaste oraz zimozielone 

krzewy i drzewa iglaste. Śnieg pokrywający drzewa chroni je przed przemarzaniem. 

 Zima jest trudnym czasem dla zwierząt, jak im pomóc i jak o nie dbać? 

Pamiętajcie o dokarmianiu ptaków i zwierząt leśnych. Zwróćcie przy tym uwagę na 

właściwy rodzaj pożywienia oraz systematyczność w dokarmianiu.  

 

 

                                                 

 

   

  Wsparcia podczas zimy potrzebują również schroniska dla zwierząt.  

  Nie  zapominajcie również o domowych zwierzętach.  

 



 

 

Kiedy za oknem zimowa aura i śnieg, to świetna okazja na zabawy na świeżym 

powietrzu. Pamiętajcie o właściwym ubiorze, aby się nie przeziębić. Poniżej 

proponujemy wiele różnych zabaw, sprawdź, które dostarczają Ci najwięcej radości: 

❖ Jazda na sankach, jabłuszkach, nartach; 

❖ Łyżwy; 

❖ Lepienie bałwana, lepienie bałwana na czas, kto ulepi większego bałwana; 

❖ Rzucanie śnieżką do celu; 

❖ Zimowe tory przeszkód. 

Kiedy natomiast aura nie dopisuje, podpowiadamy jak można spędzić wolny czas :) 

Poniżej znajdziecie instrukcję do wykonania pracy plastycznej "Tańczący bałwanek". 

Materiały:  

• biała kartka papieru 

• talerzyk deserowy 

• papier kolorowy (czarny) 

• pisaki 

• nożyczki 

• klej 

• kawałek sznurka 

Do białej kartki A4 przykładamy talerzyk deserowy i odrysowujemy koło. Następnie 

rysujemy spiralę, w środku rysując kształt głowy. Spiralę należy wyciąć po śladzie. 

Powstaje tułów bałwanka. Głowę ozdabiamy pisakami dorysowując węgielkowe oczy, 

marchewkowy nos i węgielkowe usta oraz węglowe guziki. Z papieru kolorowego 

wycinamy kapelusz oraz gałązkowe ręce dla bałwanka, które następnie przyklejamy do 

postaci bałwanka. Na końcu doklejamy do kapelusza kawałek sznurka i wprawiamy 

naszego bałwanka w ruch (bałwanek tańczy góra – dół). 

Kochane Dzieci! 

Na dziś to już koniec zimowych ciekawostek. Zapraszamy Was do śledzenia strony 

internetowej naszej szkoły. Za tydzień kolejną, świąteczna porcja ciekawostek  

i propozycji jak spędzić czas wolny. 

Świetlica 


