
Nadeszła zima… 

 

Przypłynęła chmura sina. 
Od północy wiatr zacina. 

Kot wyjść z domu nie ma chęci. 
Coś się tam na dworze święci! 

Kraczą wrony na parkanie: 
-Jedzie zima, groźna pani! 

I już lecą z nieba śnieżki, 
zasypują drogi, ścieżki, 

pola, miedzę i podwórka, 
dach, stodoły, budę Burka. 

Kraczą wrony na jabłoni: 
-Jedzie zima parą koni! 

Mróz ściął lodem brzeg strumyka. 
Zając z pola w las pomyka. 
Krasnalowi zmarzły uszy, 

już spod pieca się nie ruszy! 



Kraczą wrony na brzezinie: 
Oj, nieprędko zima minie! 

 
Czesław Janczarski 

 

 

Przydatne linki: 
Zima – jak powstaje śnieg? 

Całą noc padał śnieg 
Przyszła zima 
Pierwszy śnieg 

Ulepmy bałwana 
Zima, Zima, Zima, Pada, Pada Śnieg 

Hu hu ha Nasza Zima Zła 
Zaśnieżone Miasta  
Tupu tup po śniegu 

Pada Śnieg  

Piosenka na Zimowy Festiwal  Psi Patrol 
ZIMOWA POLECZKA   

 

https://youtu.be/tcDocaYgq2c
https://youtu.be/pVVECWwQ-_g
https://youtu.be/n1gwIhs_H80
https://youtu.be/X45k71v21_g
https://youtu.be/2UQcPaF-Wfo
https://youtu.be/S2sadu6gghw
https://youtu.be/DDwwxQ4nO-g
https://youtu.be/T8SoVocqn0U
https://youtu.be/xWXs016_oZs
https://youtu.be/Tu6PhXdH2ms
https://youtu.be/wrzThqLtlko
https://youtu.be/thOD3GGfkxI
https://youtu.be/wrzThqLtlko
https://youtu.be/wrzThqLtlko


 

NADESZŁA NOWA PORA ROKU – ZIMA. 
 

Kalendarzowa zima rozpoczyna się 22 grudnia i trwa do 21 
marca. 

 
Grudzień, styczeń, luty to zimowe miesiące w kalendarzu. 

 
Z czym nam się kojarzy zima ? 
 
Gdy rozpoczyna się kalendarzowa zima, cieszą się szczególnie 
dzieci. Ta pora roku przynosi bowiem wiele atrakcji. Przede 
wszystkim, już dwa dni po rozpoczęciu kalendarzowej zimy, 
zaczynamy świętowanie Bożego Narodzenia. W wigilijny wieczór, 
pod choinką, najmłodsi znajdują liczne podarki, które zostawił tam 
dla nich święty Mikołaj. Tydzień później nadchodzi Sylwester, kiedy 
przy muzyce i zimnych ogniach żegnamy mijający rok i witamy 
nadejście Nowego Roku. Rozpoczyna się czas hucznych zabaw – 
Karnawał. W styczniu świętujemy także Dzień Babci oraz Dzień 
Dziadka. Zima to również czas ferii zimowych – dla wielu okazja do 
uprawiania zimowych sportów, takich jak jazda na łyżwach czy 
nartach. Choć tej zimy nietypowo ferie zimowe będą w pierwszej 
połowie stycznia i będą wiązały się z koniecznością pozostania w 
domach, to jednak z pewnością pogoda będzie zachęcała do 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Nic więc dziwnego, że zima, 
choć to najzimniejsza z pór roku, kojarzy nam się z wieloma 
okazjami do zabawy. 



•  

•  

 



Wraz z nadejściem zimowych dni należy zadbać o odpowiedni ubiór. Stosowna 

do pogody odzież i obuwie są nie tylko gwarancją naszego komfortu, ale 

zabezpieczeniem przed różnymi chorobami. Obejrzyj film i posłuchaj rad 

skierowanych do dzieci. 

https://youtu.be/6-Rz-2dUZl8 

Proponuję Wam zimowe kolorowanki online. 

https://www.kolorowankionline.net/zima-jest-tutaj 

https://www.kolorowankionline.net/zabawy-z-balwanem 

https://www.kolorowankionline.net/balwanek-i-ja 

A może macie ochotę posłuchać baśni Braci Grimm pod tytułem „Pani Zima”? 

Możecie wykonać do tej baśni kolorową ilustrację. 

https://youtu.be/gVV2_TK-RBk 

 

Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas zabawy… 

 

 

 

 

https://youtu.be/6-Rz-2dUZl8
https://www.kolorowankionline.net/zima-jest-tutaj
https://www.kolorowankionline.net/zabawy-z-balwanem
https://www.kolorowankionline.net/balwanek-i-ja
https://youtu.be/gVV2_TK-RBk

