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Dzień Dobry! 
Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej zabawy.

1. ,,Co jest białe?” – zabawa językowa.
Dziecko wymienia nazwy rzeczy, które są białe, np.:- sól, śmietana, cukier, wata, pióra, śnieg,
ser, farba, płatki kwiatów, futro niedźwiedzia polarnego, itp.

,,Zmarznięty kotek” – zabawa z czworakowaniem.
 Dziecko – „kotek” chodzi na czworakach. Na znak rodzica zatrzymuje się, miauczy,

prostuje się i pociera zmarznięte łapki.
 Dziecko – „bałwanek” na hasło „mróz” porusza się swobodnie po pokoju. Na hasło

,,słońce świeci” – zatrzymuje się, splata ręce nad głową, tworząc parasol chroniący
przed słońcem (wyjaśniamy, dlaczego śnieg topnieje).

2. ,,Płatki śniegu” – opowieść matematyczna.
Cele:
- doskonalenie umiejętności przeliczania;
- utrwalenie pojęcia „para”;
- czerpanie radości ze wspólnych działań.

,,Para” – zabawa matematyczna.
Rodzic wycina gwiazdki (ilustracje gwiazdek na końcu). Po jednej z każdej pary rozkłada na
dywanie, a drugą z każdej pary – pojedynczo, pokazuje dziecku.  Przed demonstracją gwiazd-
ki dziecko wspólnie z rodzicem mówi rymowankę, a następnie dziecko szuka takiej samej
gwiazdki. 

Para czyli dwa.
Każda gwiazdka parę ma.
Czary mary, czary mary,
szukam teraz takiej pary.

,,Płatki śniegu” – opowieść matematyczna.
(do zabawy przygotuj 5 gwiazdek z poprzedniego zadania oraz zimowe drzewo – ilustracja
drzewa na końcu. Możesz również narysować drzewo i 5 gwiazdek samodzielnie)

Dziecko siada wygodnie na dywanie, kładąc przed sobą drzewo, a na jego gałązkach 5 gwiaz-
dek i słucha uważnie czytanej przez rodzica opowieści.



- Jaki mroźny dzisiaj dzień – pomyślał wiatr, który przechadzał się po parku.
- Mój kolega mróz, pokazał dzisiaj swoją moc. A i śniegu dużo napadało. Muszę trochę poru-
szać tymi białymi płatkami.
Zobaczył wysokie drzewo rosnące na końcu parku i już za chwilę był przy nim. 
- Zaraz policzę, ile śnieżynek leży na drzewie (dziecko liczy śnieżynki – 5).
- Muszę zrobić tu porządek – pomyślał wiatr i głośno zagwizdał: wiuuu, wiuuu (dziecko na-
śladuje wiatr).
I już za chwilę strącił z drzewa 2 śnieżynki (dziecko zdejmuje z drzewa 2 śnieżynki). Ile śnie-
żynek zostało na drzewie? (dziecko liczy śnieżynki na drzewie). Śnieżynki przez chwilę leża-
ły spokojnie.  Wiatr  zakręcił  się w prawo, w lewo i  zrzucił  z drzewa kolejne 2 śnieżynki
(dziecko zdejmuje dwie śnieżynki). Ile śnieżynek leży pod drzewem? Ile śnieżynek zostało 
na drzewie? Wiatr popatrzył na drzewo i pomyślał, że chyba smutno tej jednej śnieżynce, któ-
ra samotnie leży na drzewie. Zawiał więc mocno, zakręcił się i poderwał z ziemi jedną śnie-
żynkę. Posadził ją delikatnie na gałęzi (dziecko kładzie jedną śnieżynkę na gałęzi drzewa).  
Ile śnieżynek jest na drzewie? (dziecko liczy śnieżynki). Jeszcze raz zawiał i poderwał z ziemi
3 śnieżynki, które wylądowały na drzewie. Ile śnieżynek leży na drzewie? (dziecko liczy śnie-
żynki leżące na drzewie).
- Lecę dalej – pomyślał wiatr. Zagwizdał wiuu, wiuu i poleciał na drugi koniec parku podry-
wając po drodze leżące na alejce śnieżynki (dziecko wstaje, naśladuje wiejący wiatr, obraca-
jąc się wokół własnej osi – naśladuje wirujące śnieżynki).

3. ,,Papierowe śnieżki” – zabawa z elementem rzutu.
(do zabawy przygotuj papier toaletowy lub chusteczki higieniczne)

Dziecko gniecie chusteczki lub papier tworząc kule. Na środku pokoju rodzic rozkłada linę 
( lub coś innego, co podzieli pokój na połowę). Na jednej części pokoju staje dziecko, na dru-
giej rodzic. Na umówiony sygnał rzucacie papierowe kule na stronę przeciwnika. Wygrywa
ten, kto przerzuci więcej kul.

4. Zabawy swobodne dowolnie wybraną zabawką lub układanie puzzli.
Jeżeli jest to możliwe – wspólny rodzinny spacer.

Miłej zabawy!
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