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Bałwankowo 

 

 

Krąg tematyczny : Zimowe zabawy 

Piosenka na ten tydzień: https://www.youtube.com/watch?v=6WEzBb1k7J8 

 

1. „Tak się zachmurzyło”-   nauka piosenki - 

https://www.youtube.com/watch?v=6WEzBb1k7J8 

Dzieci słuchają piosenki , próba nauki tekstu.  

 

2. „Śnieżna bitwa” – ćwiczenie zwiększające ruchomość barków i koordynację 

wzrokowo-ruchową .  Dzieci formują kule z papieru , a na hasło : Śnieżna bitwa celują 

w innych, jakby rzucały śnieżkami. 

 

3. „Lodowe figurki” – zabawa orientacyjno- porządkowa. 

Dzieci chodzą po pokoju, podrzucając i łapiąc papierową kulkę. Na hasło : Lodowe 

figurki wszyscy nieruchomieją, jakby byli skuci lodem.  

https://www.youtube.com/watch?v=6WEzBb1k7J8


 

4. „ Zimowa zagadka” – malowanie pianką do golenia. Potrzebne będą : pianka do 

golenia, taca lub  blacha do pieczenia .  

Rodzice proszą  dzieci, aby uważnie przyglądały się powstającemu obrazkowi, który 

będzie tematem przewodnim zajęć. Na dużą blachę do pieczenia lub tacę rodzic 

nakłada odpowiednią porcję pianki do golenia i palcem , fragment po fragmencie , 

maluje bałwana.  Kończy rysunek , kiedy dziecko odgadnie , co przedstawia . 

Następnie dzieci tworzą zimowe zagadki . Malują palcami dowolne wzory i kształty.  

Jeżeli coś się nie uda , należy spłukać podłoże wodą z kranu i zacząć od nowa.  

 

5. „Bałwanek” – lepienie figurki z masy solnej, słuchanie wiersza E. Stadtmuller. 

Potrzebne będą : mąka, sól, woda . Do szklanki mąki dodaj pół szklanki soli, a na 2 

szklanki mąki – 1 szklankę soli . Do tej mieszaniny należy dodać wodę , aby powstała 

łączna , zbita masa.  

Rodzice wspólnie z dziećmi przygotowują masę solną ( można dodać do niej trochę 

brokatu, żeby błyszczała) . Rodzic demonstruje sposób wykonania bałwanka 

jednocześnie recytując wiersz . Następnie  dzieci tworzą swoje figurki bałwanków z 

masy solnej.  

 

Wiersz:  

Bałwanek  

Wymyślił zajączek : 

ulepię bałwana! 

Zabrał się do pracy  

od samego ranka. 

 

Najpierw małą kulkę  

toczył po polanie. 

Zaraz w środku lasu  

śliczny bałwan stanie. 

 

Szybko rośnie druga  

kuleczka śniegowa. 

O, już jest gotowa  

bałwankowa głowa. 

 

Przyniosła wiewiórka 

orzeszki laskowe. 

Będą z tych orzeszków  

oczka bałwankowe .  

 

Na nos dał zajączek  

swe pyszne śniadanie,  

chociaż, prawdę mówiąc, 



miał ochotę na nie. 

Znalazł kawał kory  

na nakrycie głowy  

I otrzepał łapki : 

bałwanek gotowy! 

 

 
 

6. „Śniegowe zapasy” -zabawa ruchowa z wysokim unoszeniem kolan.  

W zabawie dzieci wyobrażają sobie , że w nocy spadło dużo śniegu i bardzo ciężko się 

chodzi. Poruszają się wolno i ociężale po pokoju, naśladują przechodzenie przez 

wielkie śniegowe zaspy , unosząc wysoko kolana. Rodzic akcentuje moment 

unoszenia kolan, uderzając np., w bębenek.  
 


