
ZAJĘCIA NA WTOREK - ŚNIEGOWE KULE. 
GRUPA BORÓWKI 

 
W dzisiejszym dniu przeniesiemy się do śniegowej krainy.  
 

1. Zagadka. 
 
Gdy spadnie po raz pierwszy, 
świat robi się bielszy.  
Wyciągamy narty, sanki,  
dzieci lepić chcą bałwanki. 
                                     Śnieg 
 
Jaka porę roku mamy,  
gdy za morzem są bociany?  
                                       Zima 
 

2. Proszę rodziców o przeczytanie opowiadania “Śnieg” Doroty Kossakowskiej. 
 
“Śnieg” 

- Ale dużo śniegu napadało! - cieszy się Bartek. 
- Mamo, czy mogę wyjść na podwórko? - zapytał chłopiec. 
- Oczywiście - odpowiedziała mama. Śnieg przestał padać i nawet słońce wyszło zza 

chmur.  
Bartek założył ciepłą kurtkę, czapkę, szalik, rękawice, no i oczywiście ciepłe zimowe 

 buty. W takich butach to można wyruszyć na wyprawy nawet w największe mrozy. 
Rzeczywiście śniegu było dużo. Mienił się w promieniach słońca, wyglądał tak jakby 

ktoś ozdobił go błyszczącymi gwiazdkami. Bartek zaczął biegać. Wskakiwał w największe 
zaspy śnieżne. Niektóre śnieżynki poruszane wiatrem lekko unosiły się do góry, by za chwilę 
wirując spaść na ziemię.  

- Mamo ten śnieg jest bardzo miękki - powiedział Bartek. Zaraz ulepię bałwana. 
- Myślę Bartku, że nie uda ci się ulepić bałwana - powiedziała mama. Musisz poczekać 

na odwilż. Wtedy śnieg będzie mokry i bez trudu uda ci się go skleić. Utoczysz duże 
kule śniegowe, z których stworzysz bałwana. Bartek przyznał mamie rację. Udało mu 
się skleić malutką kulkę ze śniegu, który wcześniej ogrzał w dłoniach. 

- Mamo, ale ten śnieg jest czysty - zachwycał się Bartek.  
- Tak ci się tylko wydaje - odpowiedziała mama. Możemy zbadać stan jego czystości 

zabierając trochę śniegu do domu.  
Bartek wybrał śnieg, który według niego był najbardziej czysty. Umieścił go w słoiku i 

postawił na parapecie. Promienie słońca sprawiły, że śnieg szybko zamienił się w wodę. Nie 
była już tak piękna jak płatki śniegu, które Bartek wkładał do słoika. A kiedy wlał wodę na 
białą watę okazało się, że leżą na niej małe czarne drobinki.  



- W słoiku oprócz śniegu było coś jeszcze - pomyślał Bartek. Mama miała rację, śnieg 
wcale nie jest czysty. 

- Jaki jest wynik twojego eksperymentu? - zapytała mama. 
- Śnieg jest brudny - odpowiedział zawiedziony Bartek. 
- Oznacza to, że nie nadaje się do jedzenia - powiedziała mama. Ale poza tym jest 

wspaniały. Dzięki niemu można jeździć na sankach, nartach, lepić bałwana, urządzać 
bitwy na śnieżki. Śnieg potrzebny jest też naszej ziemi. Bo przecież śnieg to woda. Jeśli 
zostawisz na podwórku wodę z roztopionego śniegu, to mróz pokaże ci, co z niej może 
powstać. Czy już domyślasz się co to będzie? 

 
Odpowiedzcie rodzicom na kilka pytań dotyczących opowiadania: 

• Jak ubrał się Bartek wychodząc na podwórko? 
• Jak wyglądał śnieg, który zobaczył Bartek? 
• Co Bartek chciał zrobić ze śniegiem? 
• Dlaczego Bartkowi nie udało się ulepić bałwana? 
• Z jakiego śniegu można ulepić bałwana? 
• Jaki eksperyment przeprowadził Bartek? 
• Jaki był wynik eksperymentu? 
• Do czego potrzebny jest śnieg? 

 
3. Powiedź rodzicom jakie wyrazy kojarzą Ci się z zimą. Odszukaj w poniższych 

wyrazach, te które sam wymieniłeś. 
 
śnieg, gwiazdka, sylwester, sanki, kulig, łyżwy, narty, mróz, ferie zimowe, szron, bałwan, Boże 
Narodzenie, Trzech Króli, Nowy Rok, czapka, szal, rękawiczki, kożuch, opony, zaspy, lód, 
lodowisko, sople, skoki narciarskie, zimno. 
 

4. Ponieważ za oknem nie ma śniegu, żeby przeprowadzić doświadczenie jakie było w 
opowiadaniu, możemy zamiast śniegu użyć kostek lodu. Jeśli ktoś nie ma zrobionych 
kostek lodu to proszę o zrobienie i przeprowadzenie doświadczenia kolejnego dnia. 

 
Przebieg doświadczenia. 
Włóżmy kostkę lody do przezroczystej szklanki, połóżmy szklankę z lodem pod kaloryferem. 
Po roztopieniu się lodu przelejmy wodę do drugiej szklanki przez watę. Oglądnięcie co znajduje 
się na wacie. Jakie są wasze wnioski z przeprowadzonego doświadczenia. Dla chętnych: zdjęcia 
z doświadczenia można przesłać na grupę, a my wstawimy je na stronę przedszkola 😊"#$%. 
 
Poniżej przesyłam link z innymi doświadczeniami z lodem. 
https://www.youtube.com/watch?v=3-7OkhyXXbE 
 

5. Na koniec praca plastyczna. 
• Proszę o wykonanie przez dziecko bałwanka - pracy plastycznej, poniżej linki do 

inspiracji 😊"#$%  
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.szkolneinspiracje.pl%2Fbalwa
nek-z-papieru-
marmurkowego%2F&psig=AOvVaw0slbeJQ4tmmp3gxdtDiUjq&ust=1608075936960000&s
ource=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiatuXTzu0CFQAAAAAdAAAAABAJ 
 



https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fzabki-
debno.przedszkolowo.pl%2Fpublikacja%2F108167%2Fbalwanek-nasza-wspolna-praca-
plastyczna-
%3Fphoto0%3D1&psig=AOvVaw0slbeJQ4tmmp3gxdtDiUjq&ust=1608075936960000&sou
rce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiatuXTzu0CFQAAAAAdAAAAABAP 
 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcrayonka.blogspot.com%2F2012%2F
01%2Fbawany-
bawanki.html&psig=AOvVaw0slbeJQ4tmmp3gxdtDiUjq&ust=1608075936960000&source=
images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiatuXTzu0CFQAAAAAdAAAAABAV 
 
 
 
 
 


