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Jestem pedagogiem,
oligofrenopedagogiem,

surdopedagogiem, terapeutą
ręki, muzykoterapeutą 
i animatorem zabaw. 

KLAUDIA
KLUCZNA

Jestem pedagogiem,
oligofrenopedagogiem,

logopedą przedszolnym,
nauczycielem edukacji

przedszkolnej. 

daria
podgórska

Mam za sobą wiele kursów 
i szkoleń z pracy z dziećmi. Moją

pasją jest muzyka. Wykorzystuję ją
na co dzień w swojej pracy.
Uważam, że muzyka wpływa

pozytywnie na nastrój i rozwój
młodego człowieka. Działam

zgodnie z myślą: Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat.

Wraz zespołem pedagogów 
i animatorów organizuję czas

dzieciom podczas eventów
firmowych i rodzinnych. Podczas

10 lat pracy poprowadziłam prawie
500 wydarzeń. Uczę też innych
animatorów i pedagogów, jak

wzbudzać ciekawość dzieci dzięki
kreatywnym zabawom.



Na powitanie.
Muzyczno-ruchowe.
Paluszkowe.
Sensoryczne.
Logopedyczne.
Plastyczne.
Relaksacyjne.

Grudzień  to wyjątkowy czas. Szukamy prezentów dla bliskich,
kupujemy ozdoby na choinkę, pieczemy pierniki… Jeśli jednak jesteś
pedagogiem, animatorem lub rodzicem, do grudniowych
przyjemności dochodzi jeszcze jedno – zimowe zabawy z dziećmi.  

Z pewnością uwielbiasz świąteczny czas, ale przyznaj – niekiedy
brakuje Ci już pomysłów na mikołajkowe zabawy. A przecież dzieci
wciąż chcą czegoś nowego! 

Doskonale to rozumiemy. Dlatego przygotowałyśmy dla Ciebie 
e-booka. Znajdziesz w nim aż 50 propozycji zimowych zabaw. To
zabawy, które nie tylko dają dzieciom dużo radości, lecz także
rozwijają ich zdolności psychomotoryczne. 

Zabawy podzieliłyśmy w zależności od tego, jaki mają charakter 
i jaki obszar umiejętności dziecka ćwiczymy. Znajdziesz tu więc
zabawy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZACZYNAMY!
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WPROWADZENIE
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ZABAWY 
NA POWITANIE



1.  NA MELODIĘ WLAZŁ KOTEK NA PŁOTEK

Dzień dobry, dzień dobry, witam Was.
Chcę klaskać, chcę śpiewać, zajęć czas.
Dzień dobry, dzień dobry, jak się masz.
Zaśpiewaj dziś ze mną, bo już czas.
 
*II wariant: bo już mikołajkowy (zimowy, świąteczny) czas.

2.  W MYM PRZEDSZKOLU DZIŚ WESOŁO

W mym przedszkolu dziś wesoło.
Pozdrawiamy wszystkich wkoło.
Dzisiaj zimę powitajmy. 
Rękawiczki zakładajmy.
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3.  HOŁ, HOŁ, HOŁ – WIERSZYK NA POWITANIE I ROZGRZEWKĘ 
     Z MIKOŁAJEM

(Pokazujemy gesty, o których mówimy) 
 
Hoł, hoł, hoł – tak Mikołaj wita nas.
Hoł, hoł, hoł – na podskoki nadszedł czas.
Hoł, hoł, hoł – teraz brzuszki masujemy.
Hoł, hoł, hoł – bioderkami kołujmy.
Hoł, hoł, hoł – oto gimnastyka taka.
Hoł, hoł, hoł – dla każdego przedszkolaka.

4.  WIERSZYK-RYMOWANA NA POWITANIE

Gdy w przedszkolu się spotkamy – ja i ty.
To radośnie się witamy i piąteczki przybijajmy.  

(*Możemy rozszerzyć o polecenia: i żółwiki przybijajmy / i pleckami się witamy)



5. POWITANIE Z DZWONECZKAMI, JANCZARAMI

Prowadzący trzyma w ręku janczary lub dzwoneczki. Dzieci siedzą w kole
lub stoją. Prowadzący daje komunikat: Dzisiaj chcę przywitać się z Wami
dzwoneczkami. Podejdę do każdego osobno. Spróbujcie zagrać i przywitać się
tak jak ja. 

Prowadzący kolejno podchodzi do każdego dziecka. Gra na dzwonkach
wymyślony przez siebie prosty rytm – improwizacja. Każde dziecko próbuje
powtórzyć taki sam rytm.
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ZABAWY 
MUZYCZNO-
RUCHOWE



Zjeżdżamy z górki (naśladujemy zjeżdżanie z góry).
Uwaga zaspa hop, uwaga zaspa hop (podskakujemy).
W jedną stronę, w drugą stronę, hop. I jedziemy prosto (przechylamy się na
boki). 
Zaspa hop (podskakujemy).
I stop (zatrzymujemy się).
Jakie tu zaśnieżona drzewa (trzymamy rękę na czole i obserwujemy). 
Nie mogę się nadziwić (robimy zdziwioną minę).
Jedziemy dalej – oj, zgubiłam czapkę (łapiemy się za głowę).
Oj i rękawiczkę (machamy ręką).
Dalej mkniemy w dół (trzymamy kijki i naśladujemy jazdę na nartach).
Już prawie jesteśmy tak, ostatnia prosta. Oj jestem cały zaśnieżony
(otrzepujemy śnieg ze spodni, z kurtki).
Zimno w uszy (zakładamy czapkę, która spadła, jedną rękawiczkę, drugą
rękawiczkę).

1.  JAZDA NA NARTACH
      MUZYKA: CHRISTMAS VILLAGE- AARON

Zabawa  na stojąco – dzieci wraz z nauczycielem stoją w kółku. Ubierają się
na stok, aby pojeździć na nartach. Rozmowa z dziećmi, jak należy ubrać się
na stok. Warto przygotować prawdziwy strój narciarski. 

Jeśli dzieci wypowiedzą konkretny element stroju, to wyciągamy go z
pudełka. Następnie naśladujemy, jak zakładamy spodnie, kurtkę, buty
narciarskie, czapkę, kask, gogle, rękawiczki. I oczywiście narty i kije. I ruszamy
do muzyki. 
 

2. TANIEC ŚWIATŁA Z ZIMOWYMI LAMPIONAMI
     MUZYKA: SILENT NIGHT (INSTRUMENTAL JAZZ) 
 
Dzieci przygotowują wcześniej lampiony. Każde zapala swoje światełko. Stoi
w dużym kole i tańczymy z lampionami w rytm spokojnej muzyki. Dzieci
mogą chodzić jedno za drugim, podchodzić do środka koła, podnosić
lampiony, odwracać się.
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W dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół (kreślimy dwa kołeczka).
W górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę (machamy wstążeczkami).
W dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół (machamy wstążeczkami).

Patrzymy na prawą stronę – uśmiechamy się, na lewą – uśmiechamy się.
Zmiana tempa – kołyszemy wstążkami u góry.
Szybsze tempo – szybki chód w miejscu.
Zmiana muzyki – kołyszemy wstążkami u góry.
Szybsze tempo – szybki chód w miejscu.
Zmiana muzyki – kołyszemy wstążkami u góry.
Wolniejsza muzyka – schodzimy w dół, machając wstążkami.

W górę, w górę, w górę, w górę, w górę (machamy wstążkami).
W dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół (machamy wstążkami).
W górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę (machamy wstążkami).
Patrzymy na prawą stronę – uśmiechamy się, na lewą – uśmiechamy się.

3.  TAŃCZĄCE ŚNIEŻYNKI
      MUZYKA: DANCE OF THE SUGAR PLUM FAIRY – KEVIN MACLEOD

Rekwizyt: białe chusty do rytmiki, biała bibuła (pompony), chusteczki
higieniczne bądź wstążki.

Dzieci stoją w kole. Zamieniają  się w tańczące śnieżynki. Trzymamy ręce 
w górze i schodzimy ze wstążkami w dół i mówimy:
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Maszerujemy w miejscu.
Maszerujemy pomiędzy odłamkami lodu.
Maszerujemy głośno.
Maszerujemy cicho.
Maszerujemy na palcach.
Maszerujemy tyłem.
Maszerujemy i klaskamy.

4. ZABAWA I MASZEROWANIE
     MUZYKA: MY DOG IS HAPPY 
 
Dzieci mogą maszerować po całej sali. Nauczyciel podaje, jak maszeruje
dziecko. Na podłogę kładziemy kartki (odłamki lodu).

Na stop w muzyce: pada śnieg – dzieci wskakują szybko na odłamek lodu.



5.  PRÓSZY ŚNIEG
      MUZYKA: BARNYARD SUPRISE

Część 1. 
Prószy śnieg, prószy śnieg. (dwa razy poruszamy paluszkami góra dół).                 
I prawą rękę ogrzewam w ten zimowy dzień. (lewa ręka masuje prawą rękę).
 
Część 2. 
I wieje, wieje wiatr i wieje, wieje wiatr 
I mróz szczypie prawą rękę w ten zimowy czas.
(naśladujemy ruchem rąk wiatr i delikatnie paluszkami lewej ręki szczypiemy
prawą rękę).
 
Część 1. 
Prószy śnieg, prószy śnieg i lewą rękę ogrzewam w ten zimowy dzień.

Część 2. 
I wieje, wieje wiatr i wieje, wieje wiatr 
i mróz szczypie w lewą rękę w ten zimowy czas.
 
Część 1. 
Prószy śnieg, prószy śnieg i prawe ucho ogrzewam w ten zimowy dzień.

Część 2. 
I wieje, wieje wiatr i wieje, wieje wiatr 
i mróz szczypie w prawe ucho w ten zimowy czas.

Część 1.
Prószy śnieg, prószy śnieg i lewe ucho ogrzewam w ten zimowy dzień.

Część 2.
I wieje, wieje wiatr i wieje, wieje wiatr 
i mróz szczypie w lewe ucho w ten zimowy czas.

Część 1.
Prószy śnieg, prószy śnieg i policzka ogrzewam w ten zimowy dzień.
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Część 2.
I wieje, wieje wiatr i wieje wiatr i mróz szczypie w policzki w ten zimowy czas.

Część 1.
Prószy śnieg, prószy śnieg i nosek ogrzewam w ten zimowy dzień.

Część 2.
I wieje, wieje wiatr i wieje, wieje wiatr i mróz szczypie w nosek w ten zimowy czas.
 
Część 1.
Prószy śnieg, prószy śnieg i brzuszek ogrzewam w ten zimowy dzień.

Część 2.
I wieje, wieje wiatr i wieje, wieje wiatr 
i mróz szczypie w brzuszek w ten zimowy czas.
 
Część 1.
Prószy śnieg, prószy śnieg i plecki ogrzewam w ten zimowy dzień.

6.  ZIMOWE ZWIERZĘTA
      MUZYKA: MUFFIN MAN

Część 1:  
Dzieci stoją w kole. Do pierwszej części utworu dzieci naśladują chód pin-
gwina – tu maszerujemy powoli, małymi kroczkami, po cichu. Gdy muzyka
przyśpiesza, pingwinki chodzą dynamicznie, krótkimi krokami. Pingwiny
witają się łokciami z innymi pingwinami. 

Część 2: 
Na radosną muzykę dzieci naśladują renifera – za pomocą rąk dzieci
naśladują poroże renifera – maszerują w rytm muzyki.

Część 3: 
Na zmianę w muzyce nauczyciel mówi: Teraz zmieniamy się w niedźwiedzia
polarnego. Nogi mamy szeroko rozstawione, idziemy ciężko, najpierw stawiamy
prawą nogę, lekko ją zginamy i potem lewa noga. Również rękami naśladujemy
ruchy drapania pazurkami.
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kule śnieżne podrzucamy do góry i łapiemy,
przekładamy z rąk do rąk,
podrzucamy prawą ręką, potem lewą ręką,
przenosimy stopą kulę śnieżną lub/i piłeczkę na drugą stronę nogi
naprzemiennie,
kule śnieżne podrzucamy do góry i spada na ziemię,
turlanie kuli na lewej ręce, na prawej ręce, na prawej nodze, na lewej
nodze,
zabawa oddechowa – wdech nosem, wydech ustami – dmuchamy 

kule śnieżne delikatnie rzucamy do drugiej osoby (prawą ręką, lewą ręką),
turlamy po ziemi do siebie prawą ręką, lewą ręką,
podnosimy jedną nogą i podajemy do siebie naprzemiennie.

7. KULA ŚNIEŻNA 
     MUZYKA: HOPEFUL FREEDOM

Rekwizyty: dzieci tworzą z białych kartek papieru białe kule śnieżne, piłeczka
ping-pongowa.
 
Dzieci mogą siedzieć w kole albo wykonać to ćwiczenie w postawie stojącej: 

       w piłeczkę lub kulę śnieżną. 
 
Zabawa z muzyką w parach:

8. RYTMICZNA ZABAWA Z REKWIZYTEM

Prowadzący dzieli dzieci na 4 grupy. Dzieci siadają na dywanie z rekwizytem.
Proponowane rekwizyty: czapka Mikołaja, sanki, sztuczny śnieg, szyszka,
jemioła, skarpeta na prezent, gałązki choinki, bombka). Dany rekwizyt łączy
się z rytmem:
1. Czapka Mikołaja – jedno klaśnięcie.
2. Sztuczny Śnieg – dwa klaśnięcia.
3. Skarpeta Mikołaja – trzy klaśnięcia.
4. Bombkę – cztery klaśnięcia.

Prowadzący przypisuje rytm do danego rekwizytu. Dzieci zapamiętują rytm.
Prowadzący zamienia się w dyrygenta i wskazuje rekwizyt lub rekwizyty
(1,2,3,4 lub/i równocześnie 1-2, 2-4, 2-3, 3-4). 



9. MUZYCZNA ZABAWA DO PIOSENKI Z REKWIZYTEM
     MUZYKA: TRY TO CATCH ME 

Rekwizyt: czapka Mikołaja, skarpeta na prezent, bombka. 
 
Dzieci siedzą w kole i do muzyki podają sobie 3 rekwizyty: czapkę Mikołaja,
skarpetę na prezent bożonarodzeniowy oraz bombkę. Prowadzący umawia
się wcześniej z dziećmi, że rekwizyt ma przypisany do siebie rytm:

Na siedząco:
1. Czapka Mikołaja – rytmiczne uderzenie 2 razy w kolana.
2. Skarpeta na prezent bożonarodzeniowy – młynek.
3. Bombka – 2 uderzenia dłońmi w podłogę.

Na stojąco:
1. Czapka Mikołaja – przytup prawą nogą.
2. Skarpeta na prezent bożonarodzeniowy – przytup lewą nogą.
3. Bombka – marsz w miejscu i klaskanie w ręce 2 razy.
 
Gdy prowadzący zatrzyma muzykę, dzieci, które trzymają rekwizyt, wykonują
odpowiednie czynności.

10. UBIERANIE CHOINKI INACZEJ
     MUZYKA: TRY TO CATCH ME 

Prowadzący przygotowuje 2 styropianowe choinki, ozdobione bibułą w
kolorze zielonym, na której powbijane są kolorowe pinezki bądź dwie
sztuczne choinki. Wspólnie z dziećmi wcześniej przygotowuje kolorowe
bombki, aniołki wycięte z otworem w środku bądź przygotowuje plastikowe
bombki, które mają wstążkę. 

Dzieli dzieci na 2 drużyny. Każde dziecko otrzymuje swój spinacz. Prowa-
dzący ustawia dzieci w dwóch rzędach. Każda drużyna ma za zadanie ubrać
swoją choinkę. Otrzymuje po tyle samo ozdób na choinkę. Za pomocą
spinacza przekazuje kolejnemu dziecku, a ono podaje kolejnemu i tak do
ostatniego, które zawiesza ozdobę na choince. Warto zwrócić uwagę
dzieciom, by dokładnie podawały sobie bombki, żeby żadna nie upadała.
Zabawa trwa, aż wszystkie ozdoby zostaną zawieszone na choince.
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ZABAWY 
PALUSZKOWE
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Przywitały się noskami (dwa wskazujące paluszki się stykają),
Przywitały się porożem (rączki przybijają sobie tzw. żółwiki),
I kopytkami przybiły piąteczki (klaskamy),
I mocno się pogłaskały (głaskanie górnej powierzchni ręki),
A na sam koniec do siebie pomachały (machamy).

1. RENIFERKI DWA 
   
Dwa reniferki się spotkały, jeden duży, drugi mały, dawno się już nie widziały.
Kto wie, jak się przywitały? (Wymieniamy, jak witają się renifery).

szykujemy dużą miskę (ruchem rąk kreślimy w powietrzu kółko);
dodajemy masełko (prawa ręka stuka o lewą rękę);
dodajemy miód, cukier (naśladujemy ruch trzymania łyżki w ręce

dodajemy mąkę i proszek do pieczenia (ruszamy paluszkami od prawej ręki);
wszystko mieszamy;
otrzepujemy mąkę z czoła (gest otrzepywania);
rozbijamy jedno jajko i drugie jajko (naśladujemy gest

ugniatamy ciasto (naśladujemy ruch wyrabiania ciasta);
ciasto wałkujemy (wałkujemy);
pierniczki układamy na blasze (lewa ręka jest ułożona pionowo, następnie
prawa uderza w lewa rękę);
otrzepujemy ręce (gest otrzepywania rąk);
otrzepujemy ubranie, fartuszek, włosy (gest otrzepywania ubrań).

2. ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI
   
Prowadzący: 
Mała Ala wraz ze swoją mamą postanowiła upiec świąteczne pierniczki. Drogie
dzieci, czego potrzebujemy, aby upiec pyszne pierniki? Teraz spróbujemy
pokazać, jak pieczemy pierniczki na święta. Szykujemy rączki i robimy to tak:

       i nakładania miodu do miski, potem cukier);

      rozbijanego jajka i wrzucamy do miski);



3. PTASZKI (ZA KRZYSZTOF SĄSIADEK)
  

przyleciały ptaszki

ptaszki przyleciały

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir

ziarna wydziobały

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir

ziarna wydziobały
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ptaszki przyleciały

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir

ziarna wydziobały

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir

ziarna wydziobały

odleciały ptaszki
ptaszki odleciały

przyleciały ptaszki



4. ZABAWA Z RĘKAWICZKAMI – TANIEC PALUSZKÓW
   MUZYKA: ARE YOU SLEEPING / PANIE JANIE

Taniec paluszków oraz całej dłoni. Dzieci zakładają rękawiczki. Na dwóch
palcach – wskazującym i środkowym – dodatkowo je ozdabiamy. Nakładamy
czapeczkę, można doszyć bałwanka albo Mikołajka. Może być dowolna
improwizacja bądź według danego układu. 

Kliknij zdjęcie i zobacz przykładowy układ
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ZABAWY 
SENSORYCZNE



1. ŚWIĄTECZNY SPACER SENSORYCZNY
     MUZYKA: 12 DAYS OF CHRISTMAS (INSTRUMENTAL) - JINGLE PUNKS

* pierwszy wariant
Prowadzący przygotowuje ścieżkę sensoryczną z gałązek jodły, szyszek, fasoli
białej, kaszy jęczmiennej, kaszy manny, wiórek kokosowych, waty, wyciętych
gwiazdek różnej faktury na końcu wycieraczka. Układa wzór w kształcie
gwiazdy na podłodze. Każde dziecko przechodzi boso po ścieżce, na końcu
wącha zapach cynamonu, próbuje smaku pomarańczy. Jeśli wszyscy przejdą.
Rozmowa na temat doświadczeń chodzenia po ścieżce. 

* drugi wariant
Prowadzący układa ścieżkę sensoryczną – igły jodły, szyszki, fasola biała,
gwiazda wycięta z żółtego papieru. I kolejny rytm taki sam. Kolejny taki sam.
Układamy kształt ślimaka. W środku ślimaka prowadzący jako pierwszy
zanosi wieniec ze świecą. Następnie każde dziecko pokonuje ścieżkę, idąc
obok z lampionem, w której ma światło. I ma za zadanie je zanieść, aby
oświetlić drogę. Dzieci stawiają na wolnych gwiazdach swój lampion i wracają
do grup. Świetnie tę zabawę zrobić, kiedy jest ciemniej na dworze. Można
zasłonić rolety, zrobić wieczorny klimat, aby było widać naszą drogę, która
jest oświetlona do wieńca. Jeśli droga jest oświetlona, każdy po kolei idzie po
swój lampion. Rozmowa na temat doświadczeń, co dzieciom najbardziej się
podobało. Jakie mają odczucia po przebytej ścieżce z lampionem.
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brązowy balon
patyczek kreatywny
pompon czerwony
mąkę ziemniaczaną
oczka
lejek
łyżkę

2. RENIFERKOWY GNIOTEK ODSTRESOWUJĄCY
   
Do wykonania gniotka potrzebujesz:

Sposób wykonania: Do balona za pomocą lejka wsypujemy mąkę ziemnia-
czaną i zawiązujemy. Ozdabiamy reniferka, robiąc rogi, nosek i oczka.
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Wsyp do miski – sodę oczyszczoną.
Następnie dodaj pianki do golenia i wymieszaj. Zabezpiecz folią malarską
podłogę. Dzieci niech założą ubrania na zmianę. I zaczynamy zabawę ze
sztucznym śniegiem. 

Zbudować własne miasteczko zimą.
Zbudować bałwana, igloo.
Stok narciarski.
Zbudować tory przeszkód.

3. ZABAWY ZE SZTUCZNYM ŚNIEGIEM

Dla starszych dzieci: niejadalna (pod opieką dorosłych).
Do wykonania masy plastycznej: soda oczyszczona – ok. 0,640 kg (jeśli
kupujesz po 80 g to 7-8 paczek), pianka do golenia.

Sposób wykonania: 
1.
2.

Możemy: 
1.
2.
3.
4.

Dla młodszych dzieci: jadalna. 
Do wykonania masy plastycznej: olej słonecznikowy, mąka ziemniaczana,
miska – pojemnik.

Sposób wykonania: 
Do miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, następnie dolewamy oleju tak, aby
uzyskać lepiącą się masę. Gdy dodasz za dużo oleju, będzie ona za tłusta.
Aby masa wytrzymała jak najdłużej, trzymaj ją w otwartym pojemniku.

4. LODOWE BAŃKI MYDLANE

Zimą, gdy na dworze temperatura wynosi poniżej 15 stopni Celsjusza, bańka
zamarznie, gdy dotknie zimnej powierzchni. Warto spróbować zimą zrobić
bańki mydlane z dziećmi. Efekty zamrażania bańki najlepiej są widoczne po
kilku minutach. Bańka mydlana mętnieje i stopniowo można zaobserwować
pojawiające się „lodowe smugi”. Bardzo ciekawy eksperyment. 
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Delikatnie falujemy folią;
Dynamicznie falujemy folią – burza śnieżna;
Folię podnosimy wysoko do góry;
Folię opuszczamy na sam dół na wysokość kostek;
Na hasło Królowa Śniegu – dzieci chowają się pod folię;
Odpoczynek pod białym puchem – dzieci chowają się pod folię malarską
– relaksacja.

5. BIAŁY PUCH Z FOLIĄ MALARSKĄ
     MUZYKA: QUINCAS MOREIRA - BALLERINA
   
Rekwizyt: Folia malarska, białe piórka, białe pompony, białe kulki z papieru,
biała bibuła pocięta w paski. 

mąka ziemniaczana – 8 łyżek 
brokat srebrny albo biały
odżywka do włosów – 100 ml
jeśli chcemy mieć kolorową masę – barwniki spożywcze

6. ROBIMY BROKATOWE BAŁWANKI  
     MUZYKA: QUINCAS MOREIRA - BALLERINA
   
Przepis: 

Do miski wlewamy 100 ml odżywki do włosów. Następnie dodajemy 8 łyżek
mąki ziemniaczanej i brokat. Mieszamy. Masa ma przybrać gęstą postać.
Używana przez cały dzień traci wilgotność, możemy dodać trochę wody.
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10 łyżek mąki ziemniaczanej
10 łyżek kleju białego uniwersalnego
2 łyżki soku z cytryny
2 łyżki oliwki dziecięcej
formy do ciastek
miska
łyżka
wałek
farba akrylowa
szyszka, igły jodły,
kamyczki dekoracyjne, patyczki
pędzelek
słomka
folia spożywcza
brokat 

7. MASA PORCELANOWA I OZDOBY NA CHOINKĘ     

Składniki na masę porcelanową:

 
Sposób wykonania:
Do miski wsypujemy 10 łyżek mąki ziemniaczanej, 10 łyżek kleju, 2 łyżki soku
z cytryny, 2 łyżki oliwki dziecięcej. Mieszamy wszystko, wyrabiamy ręką.
Dzielimy na mniejsze części, zabezpieczamy folią spożywczą bądź
woreczkiem, aby masa nie wyschła. Następnie rozwałkowujemy jedną część.
Wycinamy foremkami. Ozdabiamy. Za pomocą szyszek, kamyków, igieł,
wykałaczek tworzymy wzory. Odkładamy na blaszce do wyschnięcia,
pamiętając, żeby przekładać ozdoby, by mogły wyschnąć z dwóch stron. Jeśli
wyschną, to malujemy farbami akrylowymi.



woreczek strunowy albo taki do przechowywania żywności
taśma klejącą
żel do włosów albo do USG, 
gęste mydło w płynie
brokat, pompony – 3 kolory zimy – biały, granat, niebieski
marker permanentny – 3 kolory bądź 1 kolor
łyżka

8. ZIMOWE ZABAWY Z WORECZKIEM STRUNOWYM 

Do wykonania zimowego woreczka:

Sposób wykonania:
Na woreczku strunowym rysujemy 3 zbiory – każdy w innym kolorze.
Następnie do środka woreczka dodajemy 2-3 łyżki żelu (w zależności jak duży
masz woreczek strunowy), trochę brokatu srebrnego i granatowego.
Wrzucamy od 3 do 6 pomponów w różnych kolorach zimy. Zaklejamy taśmą
klejącą otwór woreczka strunowego. Dziecko ma za zadanie, przyporzą-
dkować pompony do danego zbioru – policzyć, ile pomponów jest w danym
kolorze.

Na pierwszym woreczku namaluj dowolny rysunek – może to być
bałwanek, gwiazdka lub jakiś element zimowy.
Z drugiego talerzyka wytnij w środku koło.
Mniej niż połowę foli wypełnij brokatem oraz mydłem w płynie.
Folię umieść i przyczep ją za pomocą taśmy klejącej do pierwszego
talerzyka. 
Talerzyk z wyciętym kółkiem za pomocą zszywacza przyczep do
pierwszego talerzyka. (Ten punkt dzieci wykonują z osobą dorosłą).
Na koniec przyozdabiamy naszą kulę śnieżną.

9. KULA ŚNIEŻNA

Do wykonania pracy : 2 talerzyki papierowe, mazaki, zszywacz,
taśma klejąca, kartka w kolorze niebieskim, woreczek foliowy, brokat, mydło
w płynie. 
 
Sposób wykonania: 

1.

2.
3.
4.

5.

6.
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10. ANIOŁKOWE PUDEŁKO

Rekwizyt: pudełko, różnego rodzaju anioły różnej wielkości, sztuczny śnieg,
muzyka, odtwarzacz.
 
Prowadzący prezentuje różne anioły, pokazuje, z czego są zrobione (plastik,
metal, ceramika, koronka, modelina, plastelina, masa solna). Dzieci dotykają,
stukają. Następnie prowadzący wszystkie anioły wkłada do pudełka 
i zasypuje sztucznym śniegiem. Dzieci siedzą w kole, w rytm muzyki podają
sobie „aniołkowe pudełko”. Gdy muzyka się zatrzyma, dziecko otwiera
pudełko, wkłada rączkę, zamyka oczy i próbuje określić, z czego zrobiony jest
anioł. Jeśli odgadnie, wyciąga anioła i grupa sprawdza, czy tak jest. 

W kolejnej rundzie dalej podajemy pudełko w rytm muzyki. Dzieci odgadują,
z czego wykonany jest anioł. Jeśli wszystkie anioły są już wyciągnięte 
z pudełka, dzieci liczą, ile jest wszystkich aniołów. Dzielą je na dany rodzaj,
liczą, ile jest danego zbioru. Dzieci starają się używać liczebników porządko-
wych i głównych, układają anioły od najmniejszego do największego. 

Zabawy w dodawanie i odejmowanie, np.: na śniegu stoją 3 aniołki, przeleciały
jeszcze 2 – ile mamy razem aniołków?

ZIMOWA SUPERFRAJDA 26



5

ZABAWY 
LOGOPEDYCZNE



Białą bibułę porwij na małe kawałeczki.
Na woreczku foliowym namaluj niebieskim mazakiem chmurkę. 
Do woreczka foliowego przełóż porwaną na kawałki bibułę.
Do woreczka włóż słomkę tak, żeby wystawała i przewiąż gumką
recepturką. (Ten punkt młodsze dzieci wykonują z pomocą osoby
dorosłej).
Zadaniem dziecka jest dmuchanie w słomkę tak, aby śnieg wirował 

1. ŚNIEG W WORECZKU

Materiały: woreczek foliowy, słomka, gumka recepturka, biała bibuła,
niebieski mazak. 

Sposób wykonania: 
1.
2.
3.
4.

5.
      w woreczku.

2. ZIMOWY KULIG
     MUZYKA: DRIVE IN

Zapraszamy dzieci w podróż saniami ciągniętymi przez koniki. Dzieci
dobierają się w pary – jedna z osób jest konikiem, druga saniami. Ustawiają
się jedno za drugim. Potem zamiana. Gdy gra muzyka, koniki ruszają
truchtem. Na zmianę tempa, koniki parskają wraz z wydechem z wysunię-
tymi i zamkniętymi wargami. Następnie koniki rżą: iiiichachaaa – dzieci
powtarzają. Koniki kląskają – dzieci powtarzają. Mogą też skakać: hop, hop,
hop. Sanie się przewracają: baaaaaach, traaaach – dzieci powtarzają. Koniki
zrobiły się głodne i muszą coś zjeść – koniki przeżuwają sianko. Dostały jeszcze
kosteczkę cukru – ruchy żuchwą, naśladujące przeżuwanie.

3. ŚWIĄTECZNE GWIAZDKI

Do wykonania zadania: patyczek, nitka, papierowe gwiazdki, bibuła
granatowa. 

Sposób wykonania: na patyczku owiniętym granatową bibułą, zawieszamy na
różnej wysokości gwiazdki z papieru. Możemy również zrobić nocną kurtynę
z pasków bibuły. Zadaniem dziecka jest ćwiczenie wdechu nosem i wydechu
ustami, najpierw powoli, później szybciej. 
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4. ŚNIEGOWE KULKI

Do wykonania ćwiczenia potrzebujesz: wycięte płatki śniegu z papieru / bądź
kuleczki z waty / słomka do napojów, hula-hop / bądź talerzyk papierowy. 
Do hula hop wrzucasz dziecku kilka śniegowych kulek z waty, następnie
dajesz słomkę. Dziecko ma wydmuchać śniegowe kule poza hula-hop /
talerzyk. 
 
* II wariant
Kładziemy dziecku śniegową kulę na wewnętrznej części dłoni. Następnie
prosimy, aby nabrało powietrza nosem i wypowiedziało szybko i mocno
głoskę ”t”. Zachęcamy dziecko do obserwacji, co dzieje się ze śniegową kulką.

5. ŚNIEŻNA ZAWIERUCHA

Materiały: confetti bądź wycięte małe kółeczka/śnieżynki, małe kuleczki
styropianowe, kartka w kolorze niebieskim, papier kolorowy, klej, koszulka
na dokumenty, pastele, słomka, taśma klejącą. 
 
Dziecko przygotowuje zimowy obrazek, może skorzystać z kolorowego
papieru, może narysować pastelami krajobraz zimowy. Jeśli obrazek jest
gotowy, wkładamy go do koszulki. Następnie białe konfetti, zostawiamy
otwór na słomkę, resztę zaklejamy. Zadaniem dzieci jest robić wdech nosem
i wydech ustami w słomkę, aby zrobić śnieżną zawieruchę. Uczymy 
 prawidłowego oddychania.

6. UBIERAMY CHOINKĘ

Do wykonania pracy: słomka, wzór choinki, wycięte z  kolorowego papieru
bombki. 

Sposób zabawy: na stoliku rozkładamy bombki w różnych kolorach i wrę-
czamy wzór choinki. Dziecko ubiera choinkę, za pomocą słomki, przenosząc
na nią bombki.
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Witamy się z Mikołajem – przesyłam całuski – cmokamy.
Mikołaj przyniósł nam same łakocie – oblizujemy się – górną wargę, dolną
wargę. 
Trzeba teraz po tej czekoladzie wyczyścić każdy ząbek – dotykamy czubkiem
języka, każdy ząbek u góry, a potem na dole.
Ząbki wyczyszczone – to pokażcie, jakie są czyste – robimy uśmiech.
Oj, co ja tam widzę – czekolada na nosie – próbujemy dotknąć czubkiem
języka do nosa. 
O nie, i czekolada na brodzie – próbujemy dotknąć czubkiem języka do
brody. 
Trzeba Mikołajowi podziękować, zaśpiewajmy piosenkę – wlazł kotek albo
inną piosenkę, którą znają dzieci, używając sylaby la.
Renifery odjeżdżają z Mikołajem i głośno parskają, robiąc wdech nosem i
wydech ustami.

7. MIKOŁAJKOWA ROZGRZEWKA BUZI I JĘZYKA
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6

ZABAWY 
PLASTYCZNE



bibuła w kolorze granatowym lub niebieskim, 
ciepła woda. 

1. PŁATKI ŚNIEGU

Materiały: biała kartka, farby: niebieska, biała, pędzel, pipetka, niebieski
barwnik spożywczy lub barwnik zrobiony z bibuły.
 
Co potrzeba, aby wykonać barwnik z bibuły: 

Sposób wykonania: 
Bibułę jednego koloru tniemy na drobne
kawałki, wkładamy do szklanki, po czym
zalewamy ciepłą wodą. Barwnik gotowy!
 
Sposób wykonania pracy: 
Na całą białą kartkę papieru nanosimy
pipetką niebieski lub granatowy barwnik.
Odkładamy pracę do całkowitego wys-
chnięcia. Później malujemy pędzlem na
wyschniętej kartce, która jest koloru
niebieskiego w białe śnieżynki.
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Materiały: papier ozdobny – czerpany albo
zwykły techniczny, bibuła – różne odcienie
niebieskiego, granatu, farba biała, pędzel,
szczypce bądź spinacz, ręcznik papierowy,
atomizer z wodą, marker czarny. 
 
Sposób wykonania: 
Kartkę psikamy wodą z atomizerem,
następnie nakładamy skrawki bibuły,
piskamy wodą. I za pomocą szczypiec
malujemy bibułą. Ściągamy ją na papierowy
ręcznik. Gdy praca wyschnie, malujemy 

2. KRAJOBRAZ ZIMOWY – MALOWANIE BIBUŁĄ

na niej markerem krajobrazy zimowe, choinki. Na koniec możemy
namalować białe śnieżynki.



Słoiczek wypełnij ziarnistą kawą
lub brązową bibułą (z brązowej
bibuły zrób kuleczki). 

3. RENIFER

Materiały: mały słoiczek wraz z na-
krętką, kartka papieru brązowego,
dwa druciki kreatywne, czerwony
pomponik, brązowy pomponik, klej
Magic w tubce.
 
Sposób wykonania: 

1.
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2. Z papieru brązowego wytnij szerszy pasek.
3. Na papierze namaluj oczka, przyklej czerwony pomponik (nosek) 
    i namaluj usta.
4. Brązowy pasek naklej na słoik (dzieciom w przyklejeniu paska do słoika 
    pomaga osoba dorosła).
5. Do wieczka słoika doklej rogi naszego reniferka, a z tyłu słoiczka przyklej             
    ogon z brązowego pompona.

4. ZIMOWY LAMPION

Materiały: 2 plastikowe kubeczki przeźroczyste - 500 ml, farba: niebieska,
biała, granatowa, sól morska, sól kłodawska, mocny klej biały - Magic,
sztuczny wkład do znicza, marker permanentny, pędzel.
 

Sposób wykonania: 
Na jednym kubeczku malujemy kleksy
farbami w kolorze niebieskim, białym 
i granatowym. Wkładamy kubeczek do
środka kolejnego kubeczka i przekręcamy,
mieszając przy tym kolory. Zostawiamy go
w środku. Na zewnętrznym kubku
markerem rysujemy krajobraz zimowy:
bałwanki, stok, góry. Smarujemy wolne
miejsca na  zewnętrznym kubku mocnym
klejem i obtaczamy go w soli. Na koniec
wkładamy do niego sztuczny wkład, który
daje niesamowity efekt. Lampiony gotowe.



5. MALOWANIE LODEM

Materiały: farby akrylowe, woda,
pojemnik do zamrażania kostek lodu,
patyczki do lodów, blok techniczny,
pędzelek, zamrażalka.

Sposób wykonania: 
Do pojemnika na kostki lodu
wlewamy trochę farby. Dolewamy
wody strzykawką. Mieszamy deli-
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katnie pędzelkiem, dodajemy na koniec patyczki po lodach. Robimy różne
kolory. Wkładamy do zamrażalnika. Gdy farby lodowe są już zamrożone,
wyciągamy je i na bloku technicznym malujemy choinki, improwizacje do
muzyki świątecznej. Nie są to lody do jedzenia.

3. Z białej kartki wycinamy uszka i ogonek dla naszego misia.
4. Talerzyk – na dole naszego talerzyka wycinamy romb.
5. W wycięte miejsce  talerzyka naklejamy większe kółko.
6. Na większe kółko naklejamy mniejsze kółko.
7. Doklejamy uszka, oczka, nosek z pompona, u góry talerzyka doklejamy 
    ogonek.
8. Na sam koniec mazakiem malujemy łapki i pyszczek.

Z białego bloku technicznego
wycinamy kółko (twarz misia).
Następnie wycinamy kółko
mniejsze od kółka pierwszego.

Materiały: talerzyk papierowy,
nożyczki, klej, czarny mazak, biała
kartka papieru technicznego, czarny
pomponik.

Sposób wykonania: 
1.

2.

6. MIŚ POLARNY



Sposób wykonania: 
Św. Mikołaj – na kartce z bloku technicznego przyklejamy wyciętą głowę,
czapkę św. Mikołaja, dorabiamy brodę z białych patyczków albo z białego
sznurka, dorysowujemy oczy, nos. Choinka – układamy różne wzory choinek,
sklejamy patyczki, ozdabiamy je pomponami, cekinami. 
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7. PATYCZKOWE SZALEŃSTWA

Materiały: patyczki kreatywne 
 (kolorowe, zwykłe), farby, klej magik,
pędzelek, blok techniczny, papier
kolorowy, oczka, patyczki kreatywne,
pompony, sznurek, wełna, filc, tektura
falista, brokat, piórka.
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8. ŚWIĄTECZNY KOMINY

Materiały: Rolka po ręczniku
papierowym, pudełeczko tekturowe
o wymiarach 10 x 15, może być
również 10 x 10, kolorowe gumki
recepturki, kolorowe flamastry.

Sposób wykonania:
Dziecko obrysowuje flamastrami rolkę po
ręczniku papierowym w różnych kolorach 
w odległości 1 cm od siebie. Prosi osobę
dorosłą o pomoc w zamocowaniu komina 

do podstawy (wycinamy specjalny otwór), wkładamy rolkę do środka, aby
nasz komin się trzymał. Dziecko ma za zadanie nałożyć na komin taki sam
kolor gumki, jakiego użył do malowania obręczy.
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9. BAŁWAN 3 D

Materiały: biała kartka – 4 paski
podobnej grubości – ok. 6-8 cm,
marker, kolorowy papier – 1 pasek
 
Sposób wykonania: 
Wycinamy 4 paski. Następnie do
jednego paska przyklejamy drugi
pasek, tworząc obręcz – próbujemy
zrobić ją jak największą i przyklejamy 

10. PUZZLE MIKOŁAJKOWE

Materiały: rolki po papierze toaletowym,
nożyczki, flamastry kolorowe,
gotowe wzory do przyklejenia, kredka,
gąbka florystyczna bądź kawałek
styropianu. 

Sposób wykonania:
Dziecko ozdabia rolki: na pierwszej rolce
Mikołaj, na drugiej choinki, na trzeciej

na dole paska. Bierzemy drugi pasek, robimy to samo, tylko obręcz
środkowa jest mniejsza od tej, co jest w podstawie. Na górę przyklejamy
trzeci pasek, tworząc najmniejszą obręcz. I dorabiamy pasek kolorowy,
który będzie kapeluszem bałwanka. Przyklejamy oczka, doklejamy nosek,
rączki, miotłę.

anioły, bałwanki, gwiazdeczki. Następnie kredkę/patyk wkładamy do styro-
pianu bądź gąbki florystycznej. Nasze rolki tniemy na 2/3/4 części (wszerz).
Zadaniem dzieci jest ułożyć właściwy obrazek. Nakładając na kredkę
poszczególne elementy, można pomieszać 3 pocięte rolki, a nawet więcej.



7

ZABAWY 
RELAKSACYJNE



otwieramy piekarnik,
czyścimy go szczoteczką,
dajemy trochę kropli wody,
dodajemy kilka kropel płynu do naczyń,
płuczemy piecyk, potrzebujemy więcej wody,
wycieramy ręcznikiem,
jeśli jest już czysty, przekręcamy korek na 200 stopni,
szykujemy blachę (forma prostokąt),
wkładamy papier do pieczenia,
smarujemy masłem,
rozwałkowujemy ciasto,
wkładamy na blachę,
wkładamy ugotowane jabłka,
zakładamy rękawice kuchenne,
i wkładamy do piekarnika,
zamykamy piekarnik,
czekamy za godzinę będzie gotowe.

1. PRZYGOTOWANIA PRZED PIECZENIEM CIASTA – MASAŻYKI

Dzieci siedzą w kole na dywanie jedno za drugim tak, aby dotykało pleców
koleżanki, kolegi. Prowadzący pokazuje i opisuje ruchy, jakie należy
wykonać dłońmi na plecach osoby siedzącej przed nami. 
 
Rozmowa z dziećmi, gdzie pieczemy ciasta. Szykujemy piekarniki. 

2. TANIEC DOBRYCH ŻYCZEŃ NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
     MUZYKA: WE WISH YOU MERRY CHRISTMAS

Porozmawiaj z dziećmi, czego możemy sobie życzyć w te święta. Przygotowu-
jemy: serce z balonu albo wycięte z kartonu, na którym każde dziecko odbije
swoją dłoń. Przyczepiamy do serca wstążkę w kolorze czerwonym zwiniętą w
kłębek. Nauczyciel trzyma serce. Mówi życzenia i przekazuje kłębek kolejnej
osobie w kole. Dzieci podają kolejnej osobie i kolejnej osobie. Gdy kłębek
dotrze do nauczyciela, mamy zawiązane koło. I teraz zapraszamy do
wspólnego tańca dobrych życzeń. Tańczymy w rytm muzyki.
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wiewiórka – paluszki wskazujące u obu rąk
jeż – paluszki całe dłonie (kolce)
sarenka – dwa paluszki – u obu rąk
niedźwiedź – piąstki
zając – całe dłonie 

3. MASAŻYK W RYTM MUZYKI
     MUZYKA: NO 9 ESTHER'S WALTZ- ESTHER ABRAMI

Dzieci  siedzą w kole na krzesłach jedno za drugim tak, aby dotykało pleców
drugiego. Prowadzący pokazuje i opisuje ruchy, jakie należy wykonać dłońmi
na plecach osoby siedzącej przed nim w rytm muzyki. Spacer zwierząt:

*improwizacja dzieci – Malowanie zimowych krajobrazów

4. SEN – POMOCNIK ŚW. MIKOŁAJA – ĆWICZENIE RELAKSACYJNE
     MUZYKA: CHRISTMAS VILLAGE- AARON

Dzieci kładą się wygodnie na plecach. Zamykają oczy. Prowadzący włącza
niezbyt głośno muzykę i opowiada dzieciom: 
 
Wyobraźcie sobie, że św. Mikołaj zaproponował Wam, żebyście zostali jego
pomocnikami. Każde dziecko niech teraz pomyśli, kim chciałoby być w krainie
Mikołaja może elfem, reniferem a może dobrym aniołem, a może jeszcze kimś
innym? 

Teraz każdy z pomocników Mikołaja zamyka oczy, zasypia….i śni mu się sen.
Zimowy sen, w którym mknie w saniach z Mikołajem po niebie, pełnym gwiazd. 
Z góry widzisz oświetlone miasta, zaśnieżone drzewa. W każdym domu rodzina
ubiera choinkę i szykuje się do świąt. 

Czujesz, jak zimny wiatr jest na twoich policzkach, odwracasz się, widzisz
uśmiechniętą twarz św. Mikołaja. Czujesz, jak nagle sanie zniżają się i widzisz, jak
lądują nad kominem jednego z domów. Widzisz, jak Mikołaj szuka prezentów w
worku, znajduje je i wrzuca przez komin. Nagle jeden z aniołów bierze Cię za rękę 
i razem patrzycie, jak dzieci cieszą się z otrzymanych prezentów.
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GRATULACJE
Teraz znasz tyle zimowych zabaw, że na pewno czas

Bożego Narodzenia nie będzie dla Ciebie problemem.
Będziecie się świetnie bawić, a dzieci rozwiną swoje
umiejętności ruchowe. Jeśli masz pytania związane 
z zastosowaniem opisanych zabaw podczas zajęć 

czy animacji, skontaktuj się z nami.

kontakt@aleefrajda.pl

aleefrajda.pl

Alee Frajda - animacje 
dla dzieci

781 014 703

https://aleefrajda.pl/
https://www.facebook.com/aleefrajda/
https://www.facebook.com/aleefrajda/
https://www.facebook.com/aleefrajda/


 na dowolne szkolenie, scenariusz zabaw 
lub karty dydaktyczne.

WPISZ KOD "EBOOK" W KOSZYKU,
ABY ODEBRAĆ SWÓJ RABAT

KONIECZNIE ZAJRZYJ NA 
SKLEP.ALEEFRAJDA.PL

Znajdziesz tam produkty, dzięki którym 
jeszcze bardziej rozwiniesz swoje umiejętności.

W PREZENCIE OTRZYMUJESZ

10% rabatu

http://sklep.aleefrajda.pl/?utm_source=crosssale&utm_medium=ebook
http://sklep.aleefrajda.pl/?utm_source=crosssale&utm_medium=ebook
https://sklep.aleefrajda.pl/

