
Witajcie Kochani ! 

Dzisiaj kolejny dzień realizacji naszego projektu. Poznacie nowych bohaterów – jelonka 

Gładzio i wiatr - Mroźną Szczypawice. Dowiecie się , że zimą skóra jest wrażliwa na mróz, 

skórę chroni nie tylko ubranie, ale też krem na twarzy, ciele i pomadka na ustach. 

 

Zadanie 1: 

Rodzicu,  przeczytaj dziecku opowiadanie o jelonku Głodziu . 

 

Gładzio kontra Mroźna Szczypawica 

W Czyściochowie spadł śnieg. Jelonek Gładzio zjeżdżał na sankach, a wiatr (Mroźna 

Szczypawica) ocierał się o jego policzki i je podszczypywał (dosłownie). Jelonek go odganiał, 

ale Mroźna Szczypawica nie chciał odpuścić. Wciąż dokuczał. Jelonek przyspieszył, Mroźna 

Szczypawica też. Policzki Gładzia zrobiły się bardzo czerwone. Jelonek nie mógł się już 

bawić… Mroźna Szczypawica zepchnął go z sanek, Gładzio wpadł w zaspę. 

Jelonek z czerwoną twarzą i niemrawą miną wrócił do domu. 

Tak szybko? — w drzwiach przywitał go Kremon. 

W okolicy kreci się Mroźna Szczypawica — odpowiedział Gładzio i ze zdenerwowaniem 

oparł sanki o ścianę. — Nie da się trenować. 

Zdradzę ci sposób — szepnął do jelonka Kremon, jakby chciał podzielić się jakąś tajemnicą. 

Gładzio nachylił się w stronę Kremona, a ten narysował mu znaki na twarzy: nałożył po 

kresce kremu na oba policzki i czoło oraz kropkę na nosie i brodzie. Gładzio wyglądał jak 

Indianin przed bitwą. 

To są malunki mocy. Ubieram ci twarz, jak robili to Indianie przed wielką bitwą i robią 

wszyscy wielcy zawodnicy. Będą Cię chronić przed Mroźną Szczypawicą — Kremon 

odprawiał „czary” nad przyjacielem. 

Jesteś pewien? — Gładzio nie dowierzał zapewnieniom Kremona. 

Rozprowadź delikatnie te kremowe znaki po całej buzi. Będą Cię chronić przed 

Mroźną Szczypawicą — odpowiedział pewny siebie Kremon. 

Po godzinie Gładziu był już na zawodach. 

Gdy jelonek zjeżdżał z górki, dokuczliwy Mroźny Szczypawica usiłował go uszczypnąć. 

Gonił go, Gładzio przyspieszał. Szczypawica znów chciał zepchnąć Gładzia z sanek. Tym 

razem jednak, to on „odbił się” od nakremowanej buzi jelonka jak od „pola ochronnego”. 

Hihihi, to na prawdę działa. Kremowe rysunki na mróz, kto by pomyślał — cieszył się 

Gładzio. Jelonek Gładzio zajął pierwsze miejsce w zawodach! Stanął na podium i otrzymał 

puchar. Inni zawodnicy wiwatowali z podziwem. 

Zrobiłeś to! — cieszył się z sukcesu przyjaciela Kremon. 

Kremonie, chcę byś był ze mną przy wszystkich sportach zimowych! — 

powiedział z przejęciem jelonek. — Tylko pamiętaj: kremowe malunki mocy 

przed wyjściem z domu! — dodał Kremon. 



Zadanie 2: 

Co chroni skórę przed mrozem, zimnem i wiatrem? 

 

Potrzebujemy : 

worek z następującymi rzeczami: 

sweter, czapka, szalik, komin, kurtka, rękawiczki, kalesony, ciepłe skarpety, buty zimowe, 

ocieplane spodnie, rajstopy, krem ochronny, pomadka, okulary przeciwsłoneczne, klapki, strój 

kąpielowy, krótka spódnica, krótkie spodenki, skarpetki-stopki, czapeczka z daszkiem. 

 

Rodzic  przynosi worek z ubraniami i akcesoriami ochronnymi. Dzieci losują po jednej rzeczy, 

określają jej funkcję i przynależność do zbioru: 

 

1. Te, które chronią skórę przed zimnem i wiatrem. 

(sweter, czapka, szalik, komin, kurtka, rękawiczki, kalesony, ciepłe skarpety, buty zimowe, 

ocieplane spodnie, rajstopy, krem ochronny na wiatr i mróz, pomadka) 

2. Te, które nie chronią skóry przed zimnem i wiatrem 

(okulary przeciwsłoneczne, klapki, strój kąpielowy, krótka spódnica, krótkie spodenki, 

skarpetki – stopki, czapeczka z daszkiem) 

Rodzicu,  porozmawiaj z dziećmi o ciepłych ubraniach zimą, wrażliwej skórze i o tym, dlaczego 

same ubrania nie wystarczą do ochrony. Krem ochronny zabezpiecza przed zimnem i wiatrem, 

dodaj,  że skórę należy smarować 15–30 minut przed wyjściem z domu, wtedy krem ochronny 

na wiatr i mróz zadziała. 

 

 

Zadanie 3: 

Mój zamrożony sekret. 

  

Rodzicu,  przynieś dziecku jego zamrożone prace wykonane wczoraj.  Zamoczcie na sekundę 

foremkę w misce z ciepłą wodą i szybko wciągnijcie lodowy sekret do pojemnika. Dzieci 

oglądają efekt plastyczny swojej wspólnej pracy, a następnie badają właściwości fizyczne lodu 

– dotykają go na różne sposoby, eksperymentują. 

Mogą np. poprzez rozmrażanie wydobyć stopniowo elementy i zastanowić się, czy zmieniły 

jakoś swoją formę. 

Na koniec zadania rodzic pyta dzieci, czy czują, że ich ręce są bardzo zimne. Jeśli tak – idą do 

łazienki, aby ogrzać je pod letnią wodą. Zabawa lodem, dotykanie go przez dłuższy czas 

pokazuje, jak skóra reaguje na niską temperaturę, i że trzeba ją zabezpieczać przed zimnem 

odpowiednim ubraniem lub kremem, zależnie od tego, jaka to część ciała. 

 



Zadanie 4 : 

Gładzio i kremowe barwy ochronne. 

 Dziecko otrzymuje wyciętą przez rodzica z brązowego kartonu głowę jelonka Gładzio  

(szablon poniżej). Zadaniem dziecka jest narysowanie mu oczu i nosa czarnym mazakiem 

oraz namalowanie palcami, białą farbą barw ochronnych, jak u Indianina (nawiązanie do 

bajki o Gładziu i jego kremowych barwach ochronnych). Każde dziecko wykonuje dowolne 

białe wzorki na pysku zwierzaka.  

Życzymy Wam przyjemnej zabawy - Barbara Musiał, Malwina Galwas.  


