
Gazetka dla rodziców na miesiąc luty 2017 

„Gdzie ten luty ?”  

Co się z tą pogodą stał o? 
W zimie wcale nie jest biał o... 

Gdzie ten luty, groźny, zł y, 
który szczerzył  mrozu kł y, 
lecz, gdy humor dobry miał  

na saneczkach z górki gnał ? 
 

I bał wanki lepił  z nami, 
szyby zdobił  nam kwiatami 

- miał  pomysł ów peł ną gł owę. 
 

Ale na szczęście 
- co najważniejsze - 

wciąż daje... ferie zimowe! 
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  Za kilkanaście dni zimowe ferie. Wolny czas możemy wykorzystać na 

wspólną zabawę z dzieckiem na śniegu. Na sanki, narty czy lepienie bałwana nie 

trzeba nikogo namawiać, ale są również inne, rozwijające i integrujące zabawy.  

Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych propozycji zabaw 

na śniegu: 

1. Krok w krok – jedna osoba (lub grupa osób) chowa się, a druga musi ją 

znaleźć idąc dokładnie po śladach jej stóp. 

 



2. Tropienie śladów – szukamy śladów zwierząt. Zastanawiamy się, jakie to 

zwierzęta. Możemy iść kawałek ich tropem. 

 

3. Śnieżne anioły – potrzebny jest świeży, puszysty śnieg. Połóż się 

na plecach na śniegu. Wyprostowanymi rękami wykonuj ruchy od głowy 

do bioder i z powrotem. Wyprostowane nogi rozciągaj jak najdalej w bok 

i z powrotem. Wstań i obejrzyj się, co powstało na śniegu. 

  

4. Malowanie na śniegu - rozpuść w wodzie różnokolorowe farbki. 

Delikatnie rozlej na śniegu. Dobrze jest użyć rozpylacza. Można 

też pomalować śnieżnego bałwana..    

  

5. Eksperyment na kulkach śnieżnych - ulep kilka kulek śnieżnych o 

jednakowych rozmiarach. Umieść je na różnych materiałach: ziemia, 

beton, samochód, ściółka itd. Zaobserwuj, która pierwsza z nich rozpuści 

się. O czym to świadczy ? 

  

6. Obserwacja gwiazdek śniegowych - kilka świeżych gwiazdek 

śniegowych obserwuj przez szkło powiększające. Czy znajdziesz 2 takie 

same? Jeżeli nie ma świeżo spadłego śniegu, włóż do zamrażalnika na 2 

godz. kawałek czarnego papieru. Obserwuj go, jak wyżej. 

7.Możesz też zorganizować wyścigi w głębokim śniegu, czeka Was 

wspaniała zabawa i wiele śmiechu.  

 

Gry i zabawy bez wychodzenia z domu: 

1. Rzut do celu 

W niedalekiej od nas odległości stawiamy pojemnik - może to być zwykłe 

pudełko po butach - rzucamy na zmianę do celu zgniecionymi kartkami 

papieru lub starej gazety. "Kulki" można najpierw pokolorować różnymi 

kolorami farby, by potem łatwiej policzyć punkty. 

 

2. Zgadnij, co to 

To bardzo prosta zabawa, do której potrzebne nam będą przedmioty 

codziennego użytku i szalik, by zawiązać oczy. Zawiązujemy dziecku 

oczy i podajemy po kolei przedmioty, by odgadło ich nazwę. Możemy 

zacząć od najprostszych  a potem sięgać po coraz trudniejsze. 



 

3. Gra w klasy 

Na dużym arkuszu szarego papieru rysujemy "klasę", pokazujemy, w jaki 

sposób będziemy po niej przeskakiwać. Potem rzucamy zwykłą kostką do 

gry, by policzyć swoje kroki. Zabawę można uatrakcyjnić tym, że na 

każdym polu jest do wykonania jakieś zadanie. 

  

Czas spędzony w domu z dzieckiem można wypełnić 

wieloma  zabawami i zajęciami.  Nie trzeba do nich wielu 

pomysłów, wystarczy nieco twórczej inwencji, a zadania dla 

dziecka okażą się bardzo atrakcyjne i ciekawe. 

 


