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Zadanie 1 

Stań proszę prosto. Lewą ręką pomachaj nad sobą. Wysuń ją w bok i zataczaj koła – najpierw małe,  

a potem co raz większe. Następnie lewą ręką, kolejno wykonuj gest przypominający poprawianie 

czapki na głowie, zakładanie chustki na szyi i zapinanie kurtki.  

Przygotuj kulkę z papieru. Podrzucaj ją lewą ręką jak najwyżej, następnie połóż ją przed sobą i za 

sobą.  

 

Zadanie 2 

Zagadka: Zimny, biały, leci z nieba, spadochronu mu nie trzeba (odp. śnieg). 

Odpowiedz, o jakiej porze roku najczęściej pada śnieg? 

Jakie zabawy na śniegu lubisz najbardziej? 

Posłuchaj uważnie tekstu pt. Ulka i Ula i całymi zdaniami odpowiedz na pytanie? 

Kto ulepił ze śniegu małą kulkę? 

Tekst: 

To mała Ulka, to mała Ulka 

a to mała kulka ze śniegu kulka. 

Tę małą kulkę lepiła Ulka 

ulepiła Ulka ta mała Ulka.  

Toczy się toczy śniegowa kulka. 

Kulkę ulepiła ta mała Ulka. 

 

Zadanie 3 

Wymień proszę cztery pory roku.  

Powiedz proszę, jaką mamy teraz porę roku? 

Wymień i policz sylaby w słowach: Ulka, śnieg, kuleczka. 

Wskaż proszę dwa słowa, które się rymują, są do siebie podobne: kulka – śnieg – Ulka. 

Podziel proszę słowa: Ulka, Ula na głoski (odp. U-l-k-a, U-l-a). 

Wymień proszę kilka słów rozpoczynających się od głoski „U”.  

Pamiętaj U  jest samogłoską. 

 

Zadanie 4 

Zrób proszę kulkę z papieru lub z waty. Przekładając ją rytmicznie (sylabami) z ręki do ręki, powiedz 

proszę tekst wierszyka.   

Tekst: 

Toczy się toczy śniegowa kulka. 

Kulkę ulepiła ta mała Ulka. 
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Zadanie 5 

Zrób proszę małą kulkę, np. z papieru lub waty.  Następnie wyznacz proszę trasę za pomocą sznurka 

lub wstążki na stoliku/stole. Nabierz powietrze nosem, a następnie delikatnie dmuchaj 

na papierową kulkę po wytyczonej trasie. Można różnicować wydech: raz dmuchać długo 

i równomiernie, raz wypuszczać powietrze krótkimi, przerywanymi chuchnięciami. Zwróć proszę 

uwagę, aby nabierać powietrze nosem, a wypuszczać ustami! 

  

Zadanie 6 

Rzut do celu 

Zrób proszę kilka kulek z papieru (może być stara gazeta). Następnie „śnieżkami” z papieru wykonaj 

kilka rzutów do celu, np. do kosza lub pudełka.  

Można też urządzić bitwę papierowymi kulkami.  

 

Udanej zabawy! 

 

Zachęcamy do wysłuchania Piosenki dla dzieci: 

Uczy pór roku i miesięcy  

https://youtu.be/vF-f4pSW9zk 

4 Pory roku 

https://youtu.be/69B_ZJ37PYw 
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