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Kącik rodzica – Co robić 
z dzieckiem w zimie?

Miesięcznik Przedszkolaka 
relacjonuje najnowsze 

wydarzenia przedszkolne 
z życia dzieci  

z Pokrzywnicy i Łężec 

Figielek
W tym numerze:

Przedszkolne wieści – Zimowe 
zabawy na śniegu, Dzień Babci  
i Dziadka, Ptasia stołówka

Zadania dla Przedszkolaka

Zimowe zabawy na śniegu

 Bezpieczeństwo podczas zabaw na 
śniegu to jedno z ważnych zadań 
planu Przedszkola Promującego 
Zdrowie, szczególnie teraz          

w okresie zimowym. Zima obsypała 
śniegiem nasz przedszkolny ogród, 

zapraszając tym samym dzieci 
przedszkolne do wesołych zabaw na 
ś n i e g u . W y j ś c i e n a św i eże 

powietrze poprzedzone było pogadanką, 
przypomniano o właściwym ubiorze oraz uświadomiono 
najmłodszym o konieczności zachowania bezpieczeństwa 
podczas zabaw zimowych i w czasie uprawiania sportów 
zimowych. Nadszedł czas, aby zażyć ruchu na świeżym 
powietrzu. Zabawy ruchowe pozwoliły dzieciom na wyzwolenie 
swojej energii, a biały puch na kreatywne zabawy. Dzieci 
lepiły bałwana, rzucały śnieżkami, budowały śniegowe figurki, 
brały udział w zabawach tropiących. Wesoła zabawa wywołała 
dużo śmiechu, radości i innych pozytywnych emocji.
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„Uwielbiam, gdy czytasz 
mi książeczki, lub gdy 
opowiadasz mi bajeczki. 

Lubię, gdy na kolanach 
mnie sadzasz i na każdą 
psotę zawsze się zgadzasz. 
Lubię, gdy uśmiechasz się 
do mnie, po prostu 
kocham Cię ogromnie!” 

 To oni na nasze smutki mają słodkie, pyszne rozwiązanie, znajdą radę na każde 
zmartwienie, pozwolą psocić…to kochani dziadkowie! 
 To właśnie z okazji ich święta została zorganizowana uroczystość  w restauracji Acropolis 
w Pokrzywnicy. Zaproszonych solenizantów było aż 160… A wystąpiły wnuczęta  z przedszkola z Łężec, 

Pokrzywnicy oraz uczniowie klas I-III. Wiersze, życzenia, tańce, piosenki, gra na różnorakich 
instrumentach – wszystko to dla ukochanych babć i dziadków. Wszyscy zebrani z dumą patrzyli na swoje 

wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz 
podziękować dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który zawsze 

mają dla swoich wnuków.  Spotkanie upłynęło w miłej i serdeczniej atmosferze. 
 Serdecznie dziękujemy przy tej okazji Państwu Krystynie i Józefowi Moszek za wspaniały 

pomysł, który miejmy nadzieję, przyjmie się w tej formie na stale w kalendarz imprez szkolnych. 
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 Zima lubi dzieci, dzieci lubią zimę. Dorośli zaś czasem zastanawiają się – 
co robić z dzieckiem zimą?! Podajemy zatem kilka propozycji spędzania czasu                  
z dzieciakami – plan, aby jak najlepiej wykorzystać te mroźne dni. 
Zabawy na śniegu: 
1. ognisko - czasem nawet w mieście można znaleźć miejsca przygotowane, aby 

rozpalić ognisko, a już z pewnością w podmiejskich rejonach. Kupcie ziemniaki 
albo kiełbaski, albo wielkie pianki – i upieczcie nad ogniem. Dzieciaki będą 
zachwycone! 

2. bitwa na śnieżki – klasyka gatunku! 
3. lepienie bałwana – niech wyobraźnia podpowie, jak będzie wyglądał! 
4. wyprawa na sanki - każde dziecko uwielbia jazdę na sankach 
5. malujcie na śniegu – wystarczy woda z barwnikiem spożywczym lub                      

z niewielkim dodatkiem farbki + strzykawka lub rozpylacz 
6. zróbcie „aniołki” w śniegu. Razem! Koniecznie razem, pokaż dziecku, że… też 

masz w sobie dziecko. Bo masz, prawda? 
7. kolorowe balony (mogą też być opakowanie po mleku np.) – napełnijcie je 

zabarwioną wodą – każdy niech będzie w innym kolorze. Wystawcie na dwór,         
a następnego dnia – macie gotowe piękne, kolorowe kule lodowe. 

8. róbcie babki ze… śniegu. albo zbudujcie śnieżny zamek. kto powiedział, że zimą 
nie można budować? 

Zabawy w domu: 
1. zrobienie bazy z koców, pod stołem czy za kanapą. Klasyka dzieciństwa,                

w kolejnym pokoleniu budzi co najmniej taki sam entuzjazm. A jak do bazy 
wstawicie małą lampkę i dacie miseczkę czegoś dobrego – szczęście będzie pełne! 

2. gorąca czekolada z malutkimi piankami – wyczaruje uśmiech na twarzach 
małych, średnich i tych największych też. Bo czy znacie kogoś, kto nie lubi 
pianek?! 

3. zorganizujcie wieczór planszówek. Pełno jest gier, w które z powodzeniem mogą 
grać już 3 czy 4 letnie dzieci. A może klasyka gatunku? Warcaby? Chińczyk? Albo 
coś interaktywnego? 

4. domowe eksperymenty – wiele jest w Internecie stron z eksperymentami, można 
też kupić specjalne karty 

5. teatrzyk cieni – ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Możecie tworzyć zwierzaki 
z paluszków i odgrywać na ścianie scenki. Lub wykorzystać pluszaki. Albo 
wycięte wcześniej kształty, przyklejone do patyków, które przyniesiecie ze 
spaceru.  

6. prawdziwa, rodzinna bitwa na poduszki – na punkty albo nie. Do utraty tchu!  
7. wspólne gotowanie – można znaleźć naprawdę dużo przepisów stworzonych 

specjalnie dla dzieci.  
8. rodzinne przedstawienie – wystarczy duży karton, z którego razem zrobicie 

teatrzyk. Przygotujcie kukiełki, podzielcie się rolami. Taka zabawa porywa           
i starszych i młodszych. 

Źródło:https://moi-mili.pl/39-sposobow-spedzenie-czasu-dzieckiem-zimie/#
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Ptasia stołówka

Nadeszła zima, a wraz z nią ochłodzenie. Dzieci z niecierpliwością wyczekują 

pierwszych płatków śniegu. Lepienie bałwana, rzucanie się śnieżkami czy też jazda na 

sankach to tylko niektóre ulubione zimowe atrakcje. Wszak szalona zabawa na śniegu to 

niezwykła frajda. Jednak nasze przedszkolaki nie zapominają, że jest to ciężki czas dla 

ptaków, które mogłyby nie przeżyć w zimowych, trudnych warunkach bez ich pomocy. 

Dzieci przygotowały w przedszkolnym ogrodzie kilka karmników, które uzupełniają ptasimi 

smakołykami. Takie działania niosą ze sobą wspaniały walor edukacyjny dla naszych pociech, 

uczą dbania o środowisko naturalne, dają możliwość obserwacji. Jest to również doskonała 

okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz 

wrażliwości na losy zwierząt.


Do naszej stołówki zawitały już sikorki, kos, wróbelki i gołębie. Przedszkolaki 

chętnie obserwują ptaki w karmnikach i ich zachowania - sprawia im to wiele satysfakcji       

i radości. To świetna lekcją przyrody.




 

Publiczne 
Przedszkole 

w Pokrzywnicy
ul. Szkolna 14a  

47-208 Pokrzywnica  

http://zsppokrzywnica.pl/ 

+48 77 4820147

Dla Starszaka: 

Rysuj po śladzie. 

Figielek
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Dla Maluszka:  

Rysuj po śladzie. 

Zadania 
dla 

przedszkolaka

http://zsppokrzywnica.pl/
http://zsppokrzywnica.pl/

