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nie ruchem, dotykiem, pisakami świetlnymi, symbolami graficznymi, czy robotami. 
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Projekt, grafika, oprogramowanie: LavaVision
Data wydania pakietu: 2018-12-01
Data aktualizacji: 2019-12-18
Liczba aplikacji w pakiecie: 8



Wyruszcie wraz z Zimową ekipą w śnieżną podróż! Czeka na Was wiele wyzwań i za-
baw na śniegu. Pomóżcie zwierzętom przygotować się na zimę i nadchodzące świę-
ta. Święty Mikołaj także potrzebuje pomocników do łapania prezentów. Świąteczne 
kolorowanki, odśnieżanie obrazków, ubieranie zwierzaków i  zabawa w  chowanego 
na śniegu to niektóre z atrakcji, które czekają na dzieci. Zabawy ruchowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aplikacje dla jednego użytkownika lub 
do pracy z całą grupą.

Poznaj Zimową ekipę!



Dla kogo przeznaczony jest pakiet Zimowa ekipa?

Jakie cele realizujemy pracując z pakietem Zimowa ekipa?

Pakiet aplikacji Zimowa ekipa może stanowić uzupełnienie codziennych zajęć dla 
dzieci na wszystkich etapach rozwojowych, a także zajęć korekcyjno-kompensacyj-
nych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Aplikacje mogą uatrakcyjniać 
czas spędzany przez dzieci w świetlicach szkolnych, placówkach wychowawczych, in-
stytucjach organizujących czas wolny dzieci, dodatkowe zajęcia.

Aplikacje zawarte w pakiecie mają na celu wspieranie sprawności ruchowej dzieci. 
Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu u dzieci na każdym etapie rozwojowym od-
bywać się może poprzez zastosowanie proponowanych w pakiecie, bezpiecznych za-
baw ruchowych o tematyce zimowej. Włączenie aplikacji do zajęć z dziećmi (eduka-
cyjnych czy też świetlicowych) pełnić może funkcję relaksacyjną i rekreacyjną.

Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w  wieku 
przedszkolnym i szkolnym, koncentrując się przede wszystkim na wspieraniu spraw-
ności motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych zabaw 
ruchowych.



Co zawiera pakiet Zimowa ekipa?

Pakiet Zimowa ekipa zawiera siedem interaktywnych zabaw ruchowych. Proponowa-
ne zabawy odbywają się w przepięknej stylistyce zimowej, w towarzystwie leśnych bo-
haterów przeżywających różne przygody. Elementy graficzne w aplikacjach reagują 
na ruch użytkownika, zmieniając swój wygląd, położenie, pojawiając się lub znikając.

Wartość edukacyjna

Aplikacje wchodzące w skład Zimowej ekipy zostały stworzone zgodnie z założe-
niami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, od-
działów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego oraz Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej.

Pracując z wykorzystaniem aplikacji pakietu Zimowa ekipa kształtować można:
• sprawności motoryczne i sensoryczne;
• umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw ruchowych;
• spostrzegawczość;
• umiejętność rozumienia zależności pomiędzy elementami środowiska 

przyrodniczego;
• posługiwanie się udostępnioną technologią, zgodnie z ustalonymi zasadami.



Aplikacje Zimowa ekipa na podłodze interaktywnej

Z pakietu Zimowa ekpia możesz korzystać na 
podłodze interaktywnej SmartFloor, która ofe-
ruje stały dostęp do aktualizacji pakietu oraz 
możliwość szybkiego zakupu nowych aplikacji 
interaktywnych. Oprócz gier sterowanych ru-
chem, podłoga SmartFloor obsługuje aplikacje 
sterowane pisakami świetlnymi i robotami, do-
stępne na motioncube.io.

www.smartfloor.edu.pl

http://www.smartfloor.edu.pl


Zabawy z pakietem Zimowa ekipa

Zobacz film

https://www.youtube.com/watch?v=T3L4MQLX77I&list=PLS-6BJU2ecR4Nxv_eIKuvpQRfT2PSsJ9O&index=14&ab_channel=MotionCube


Zimowa
Dlaczego warto mieć Zimową ekipę?

Rozgrzej się w chłodne, śnieżne dni razem z Zimową ekipą!

• Wspieraj aktywność dziecka podczas bezpiecznych zabaw ruchowych!

• Aplikacje interaktywne aktywizują dzieci do ruchu i wspólnej zabawy.

• Ergonomiczny interfejs zabaw sprawia, że korzystanie z nich 
jest intuicyjne i proste.

• Przepięknie ilustrowane zabawy wprowadzą Was w świąteczny nastrój.

• Polecane przez dzieci i nauczycieli.



W pakiecie znajduje się 8 aplikacji:

1. Odśnież obrazek

Ojej, śnieg przykrył całą ziemię. Biegaj po podłodze, dopóki nie znikną z niej wszystkie płatki 
śniegu. Zobacz, co kryje się pod pokrywą śnieżną. Zabawa ruchowa polegająca na odsłonię-
ciu ilustracji znajdującej się pod płatkami śniegu.

2. Płatki śniegu

Tęsknisz za śniegiem? Spaceruj po ziemi i rozsypuj na niej płatki śniegu. Sprawdź, czy uda Ci 
się zakryć śniegiem cały świat! Zabawa ruchowa, w której ozdabiasz ilustrację 
płatkami śniegu.



3. Ubierz zwierzaki 

Nastała zima, a wiele ze zwierząt z zimowej ekipy nie ma jeszcze ciepłych czapek, nart 
i innych potrzebnych akcesoriów. Biegaj po podłodze i zmieniaj ich ubiór na bardziej odpo-
wiedni do tej pory roku. Zabawa ruchowa, w której biegając po ilustracji, 
zmieniasz ubiór zwierzątek.

4. Zimowe kolorowanki 

Nadszedł czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Pokoloruj widoczne na podłodze 
obrazki. Biegając po podłodze, ozdabiaj świąteczny sweter, maluj bombki i ubieraj choinkę. 
Zabawa ruchowa, w której biegając po podłodze, kolorujesz obrazki.



5. Zimowy krajobraz

Z czym kojarzy Ci się zima? Biegaj po podłodze i zmieniaj letni krajobraz na zimowy. 
Sprawdź, jak zmienia się przyroda w tych porach roku. Zabawa ruchowa, w której biegając 
po podłodze, zmieniasz krajobraz na zimowy.

6. Złap zwierzaki

Baw się razem z zimową ekipą w chowanego! Gdy tylko zobaczysz na planszy jakiegoś zwie-
rzaka, podbiegnij do niego i spróbuj go złapać! Kto był szybszy? Zabawa ruchowa, w której 
łapiesz zwierzątka pojawiające się na planszy.



7. Śnieżna noc

Jak wygląda zima nocą? Biegaj po podłodze i zmieniaj pory dnia. Zobacz, jak ten sam zimo-
wy krajobraz wygląda nocą i w ciągu dnia. Zabawa ruchowa, w której biegając po podłodze, 
zmieniasz pory zimowego dnia.

8. Świąteczne prezenty

Świąteczne prezenty powypadały z sań Świętego Mikołaja. Zostań jego pomocnikiem i łap 
razem z nim spadające z nieba prezenty dla zwierzaków. Policz, ile prezentów udało się 
uratować. Zabawa ruchowa, w której łapiesz i liczysz ze Św. Mikołajem 
prezenty dla zwierzaków.



Lubisz zabawy na śniegu i świąteczny nastrój? 
Poznaj Zimową ekipę!



Więcej informacji oraz inne pakiety znajdziesz na: 

www.motioncube.io

https://www.motioncube.io/pl

