
 

 

Niepubliczne Przedszkola Językowe zapraszają 

na Zimowe Ferie z Tygryskami ! 
Oferta dla dzieci do 8 lat spoza naszych przedszkoli. 

 

 

„Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa” 

 
TYDZIEO I (od dnia 30.01.2017 r. do dnia 03.02.2017 r.) 

 

Ruch odgrywa olbrzymią rolę w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza u najmłodszych dzieci. Wiek dziecięcy jest najważniejszym okresem 

rozwoju człowieka. W tym czasie rozwijają się wszystkie układy organizmu wywierające wpływ na prawidłową postawę ciała. 

Dziecko nabywa właściwe nawyki ruchowe, takie jak poprawne chodzenie, utrzymywanie odpowiedniej pozycji pleców, czy równowagi ciała. 

Przede wszystkim ruch, dobrze zorganizowana zabawa z maluchem sprawia mu niebywałą radośd. Dziecko jest żywe, szczęśliwe, 

komunikatywne i szybciej reaguje na bodźce. 

 

30.01.2017 r.  (PONIEDZIAŁEK) „Zimowe zabawy”   

• „Zimowe zabawy”- teatrzyk sylwet, 

• „Zimowy konkurs” – wspólne ustalanie zasad bezpieczeostwa w zabawach na śniegu, 

• „Zimowe zabawy" - kalambury, 

• „Bitwa na śnieżki"- zabawa ruchowa, 

• „Nasz bałwanek”- lepienie bałwana w ogrodzie przedszkolnym. 

 

 



 

31.01.2017 r. (WTOREK) „Zimowe spotkanie z muzyką” 

• „W zimowej krainie muzyki”- opowieśd ruchowa, 

• „Pada śnieg”- rytmizowanie tekstu wiersza, 

• „Sanna”- zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence, 

• „Taniec śnieżynek” – zabawa improwizacyjna przy utworze G.F Haendel „Menuet z cyklu Muzyka ogni sztucznych", 

• „Muzyczny relaks”- zabawa relaksacyjna. 

 

01.02.2017 r. (ŚRODA) „Pingwiny z lodowej krainy” 

• „Pingwinek”- zabawa muzyczno- ruchowa, 

• „Pingwiny łowią ryby”- zabawa oddechowa, 

• „Lodowe kry”- zabawa ruchowa, 

• „Pingwinek”- praca plastyczna. Technika: collage. 

 

02.02.2017 r. (CZWARTEK ) „Zimowe szaleostwo na śniegu” – Olimpiada Sportowa 

• Zabawy i konkurencje związane ze sportami zimowymi (konkursy z nagrodami), 

• Wręczenie medali olimpijskich. 

 

03.02.2017 r.  (PIĄTEK)  - Wycieczka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TYDZIEO II (od dnia 06.02.2017r. do dnia 10.02.2017r.) 

 

„Królowa Śniegu” to fascynująca opowieśd przez wielu dorosłych wspominana jako jedna z najbardziej ukochanych lektur dzieciostwa. 

Podczas ferii Nasze Tygryski będą mogły zapomnied o całym świecie, słuchając baśni o dwojgu przyjaciół i królowej o sercu zimnym jak lód. 

Piękna, lecz okrutna pani nie mogła znieśd tego, że ludzie darzą się miłością i sympatią. Próbowała więc zniszczyd radośd każdego, kto cieszył 

się życiem. Pewnego dnia dostrzegła na Ziemi dwoje prawdziwych przyjaciół – Kaja i Gerdę. Jednak gdy okrutna pani zabiera chłopca do 

swojego królestwa, dziewczynka wyrusza na jego poszukiwanie...   

 

06.02.2017 r. (PONIEDZIAŁEK) „W Krainie Lodu - bal zimowy” 

• Zabawy taneczne przy muzyce, 

• Gry i zabawy ruchowe, 

• Słodki poczęstunek. 

 

07.02.2017 r.  (WTOREK) „Okruchy lustra, chłopczyk i dziewczynka” 

• „Taniec śniegu” - zabawa ruchowa, 

• „Królowa Śniegu" - opowieśd przy kominku-słuchanie baśni, 

• „Zmarznięte rączki”- dwiczenia oddechowe,  

• „Sopelki” - zabawa orientacyjno – porządkowa,  

• „Kogo porwała Królowa Śniegu?” - zabawa tropiąca.  

 

08.02.2017 r. (ŚRODA) „Zabawy  na śniegu”  

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: 

• „Rzuty śnieżkami do celu”, 

• „Turlanie kuli śniegowej”, 

• „Zajączki na śniegu”- skoki w dal, 

• „Slalom z przeszkodami”. 

 



 

09.02.2017 r. (CZWARTEK) „Na zamku Królowej Śniegu”  

• „Wycieczka do pałacu Królowej Śniegu” – zabawa ruchowo-naśladowcza, 

• „Śnieżynki” – zabawa dydaktyczna, 

• „Lodowe sopelki” – zabawa orientacyjno- porządkowa, 

• „Skarby Królowej Śniegu” - zabawa badawcza, 

• „Portret Królowej Śniegu” - praca plastyczna. 

 

10.02.2017 r. (PIĄTEK) – Wycieczka.   

 

Dodatkowo w programie : 

• Język angielski dwa razy w tygodniu, 

• Akademia Małego Kucharza – Kuchcikolandia raz w tygodniu, 

• Bajkoterapia raz w tygodniu, 

• Muzykoterapia raz w tygodniu, 

• Logorytmika raz w tygodniu. 

 

 

Organizator zajęd zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności  lub tematyki. 

—> więcej informacji pod numerem telefonu  695 81 83 18   

 

 

 

 

 

 

 

 


