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3

WSTĘP

Koleżanko!

Oddaję w Twoje ręce przewodnik metodyczny, który jest uzupełnieniem kart pracy 
zamieszczonych w „Teczce 5-latka. Zgaduję, rysuję, maluję”. Zaprezentowane w nim 
zabawy i ćwiczenia są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego 
z uwzględnieniem koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Propozycje, 
rozwijające zdolności słowno-językowe, wizualno-przestrzenne, muzyczne, cielesno- 
-kinestetyczne, logiczno-matematyczne, interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz 
egzystencjalne, gwarantują poszerzenie wiadomości oraz zdobycie nowych umiejętności przez 
Twoich podopiecznych, przygotowują także do podjęcia nauki w szkole. Opracowany materiał 
możesz wykorzystać w całości lub potraktować jako pomoc podczas przygotowywania zajęć, 
dowolnie go modyfikując.

Wychodząc z założenia, że praca z małym dzieckiem powinna być nie tylko efektywna, 
ale i efektowna, zamieściłam w naszym przewodniku sporo zabaw rozbudzających naturalną 
ciekawość przedszkolaków, a zarazem pozwalających na samodzielne działania dzieci. 
Zabawy badawcze i eksperymentowanie to wspaniały sposób poznawania zasad rządzących 
prawami natury – a jednocześnie nauka cierpliwości, dokładności oraz współpracy. Mam 
nadzieję, że „zarażę” Cię tą formą zdobywania i przekazywania wiedzy.

Proponując różnorodne techniki plastyczne, zachęcam do rozwijania wyobraźni 
i myślenia przestrzennego dziecka poprzez rysowanie, malowanie, lepienie, konstruowanie, 
projektowanie i budowanie modeli wizualnych.

Spacery, wycieczki, zabawy swobodne i zorganizowane nie tylko poszerzają wiedzę dzieci 
na temat otaczającego ich świata, ale także (poprzez wielozmysłowe poznawanie przyrody) 
przyczyniają się do rozbudzania wrażliwości małego człowieka oraz wpływają na poprawę 
jego zdrowia i kondycji. Większość zabaw i ćwiczeń, które proponujemy, można przeprowadzić 
w ogrodzie przedszkolnym. Zachęcam Cię, jeśli to tylko możliwe, abyś spędzała z dziećmi 
jak najwięcej czasu na dworze – wszak ruch i świeże powietrze sprzyjają harmonijnemu 
dorastaniu twoich podopiecznych.

                                                                                Życzyę satysfakcjonującej pracy!
                                                                                                    Autorka 
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TYGODNIOWY ROZKŁAD DNIA 5-LATKA

3  Poniedziałek
Rozwijanie aktywności:
–  językowej (obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 1, 3, 

4, 11, 12, 14, 15)
–  artystycznej – dziecko widzem i aktorem (obszary z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego: 3, 7, 8, 9)
–  ruchowej i zdrowotnej (obszary z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego: 2, 5, 6, 13, 14)

3  Wtorek
Rozwijanie aktywności:
–  artystycznej – muzyka i śpiew, taniec i pląsy (obszary z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego: 1, 5, 7, 8)
–  poznawczej – poznajemy przyrodę (obszary z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego: 1, 6, 10, 11, 12)

3  Środa
Rozwijanie aktywności:
–  językowej (obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 1, 3, 

4, 11, 12, 14, 15)
–  artystycznej – dziecko widzem i aktorem (obszary z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego: 3, 7, 8, 9)
–  ruchowej i zdrowotnej (obszary z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego: 2, 5, 6, 13, 14) 

3  Czwartek
Rozwijanie aktywności:
–  artystycznej – muzyka i śpiew, taniec i pląsy (obszary z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego: 1, 5, 7, 8)
–  poznawczej – pojęcia matematyczne (obszary z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego: 4, 10, 13)

3  Piątek
Rozwijanie aktywności:
–  artystycznej – różne formy plastyczne (obszary z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego: 6, 9, 10)
–  społecznej (obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 1, 2, 

14, 15)
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RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:00–8:30  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według 
pomysłów dzieci.

8:30–8:45  Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnokształcące. Rozmowy 
kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci. Ćwiczenia 
poranne.

8:45–9:00  Przygotowanie do śniadania.

9:00–9:15 Śniadanie.

9:15–11:00  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

11:00–11:45    Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, 
w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

11:45–12:00 Przygotowanie do obiadu.

12:00–12:30 Obiad.

12:30–12:45 Ćwiczenia relaksacyjne.

12:45–13:30  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych 
wierszy, piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie 
literatury dziecięcej (lub czytanie fragmentów książek). Zabawy 
dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13:30–13:45 Przygotowanie podwieczorku.

13:45–14:00 Podwieczorek.

14:00–17:00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich 
możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych 
zainteresowaniach.
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PLAN DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCO-WSPIERAJĄCYCH

LUTY

TYDZIEŃ PIERWSZY: ZIMA W GÓRACH
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane
w danym tygodniu: 1.1; 1.2; 14.2; 13.4; 4.3; 8.2; 14.3; 1.5; 3.3; 3.1; 4.2; 5.3; 4; 14.5; 
3.2; 8.2; 7.2; 14.7; 12.2; 15.5; 3.4; 13.1; 9.2.

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień pierwszy: 
Zabawy i sporty 
zimowe

„Saneczki” – zabawa 
ruchowa w parach, 
reagowanie na sygnał

„Obserwacje lodu” – 
zajęcie badawcze

„Sporty zimowe” – 
ćwiczenia poranne

„Gwiazdka Sportowa” – 
słuchanie wiersza

„Zagadki Gwiazdki 
Sportowej” – poszerzanie 
słownictwa o nazwy 
sportów zimowych

„Śnieżki – zaproszenie 
do zabawy” – zabawa 
ruchowa z elementem 
ćwiczeń oddechowych 
i rzutu do celu

–  rozwija sprawność 
ruchową, prawidłowo 
reaguje na sygnał

–  zna i rozumie 
przemiany, 
jakim podlega 
woda w różnych 
temperaturach

–  rozwija sprawność 
fizyczną

–  poznaje wiersz 
o tematyce zimowej 
i nowe słowa

–  wzbogaca słownictwo 
o nazwy sportów 
zimowych i sprzętu 
sportowego

–  wydłuża fazę 
wydechową i ćwiczy 
celność

–  sople lodu, naczynie

–  wiersz „Gwiazdka 
Sportowa” M. Ter-
likowskiej, folia 
malarska, różdżka--
-gwiazdka, srebrne 
i białe konfetti

–  obrazki zimowych 
sprzętów sportowych, 
opcjonalnie sprzęty

–  kartki cienkiego, 
białego papieru 
np. serwetki 
śniadaniowe
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd.
Dzień pierwszy: 
Zabawy i sporty 
zimowe

„Rozgrzewka przed 
zawodami” – ćwiczenia 
gimnastyczne – można je 
przeprowadzić na śniegu 
w ogrodzie

„Wiem, że...” – ćwiczenia 
językowe

„Zawody czystej wody” – 
wpajanie zasad

„Projektujemy trofea 
sportowe” – wykonanie 
medali i pucharów

–  rozwija sprawność 
fizyczną całego ciała,

–  wypowiada się 
zdaniami złożonymi,

–  stosuje poprawne 
formy gramatyczne 
w zdaniach,

–  rozumie konieczność 
stosowania reguł fair 
play, 

– ćwiczy pamięć

–  rozwija małą motorykę, 
sprawność palców

–  obrazki sportowców 
zimowych

–  wiersz „Zawody 
czystej wody” 
B. Piergi

–  medale i puchary na 
wzór, samoschnąca 
glina rzeźbiarska, 
żółta farba 
plakatowa, brystol, 
farby olejne, pędzle, 
wstążki, dziurkacz 
lub wykałaczka, 
pudełka po butach, 
błyszcząca tkanina 
lub folia aluminiowa
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane osiągnięcia 

dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień drugi:
Zaproszenie 
w góry

„Dziecięce marzenia” – 
ćwiczenia rysunkowe

„Góry – doliny” – zabawa 
utrwalająca pojęcia: 
w górze i w dole

„Sporty zimowe” – 
ćwiczenia poranne

„Pejzaże zimowe” – zdjęcia 
i obrazy z albumów, 
poszerzanie słownictwa

„Lawina” – zabawa 
ruchowa, reagowanie na 
sygnał słowny

„Górski pejzaż zimowy” – 
malowanie metodą 
chlapania z wykorzystaniem 
niekonwencjonalnych 
narzędzi – sita i szczoteczki

„Zbójnicy” – poznanie 
folkloru i stroju góralskiego

„Zbójnicki” – słuchanie 
wiersza

„W murowanej piwnicy” – 
zabawa taneczna, gwara

–  rozwija zdolności 
plastyczne i małą motorykę 

–  ćwiczy refleks i reakcję 
na sygnał

–  rozwój sprawności 
fizycznej

–  poszerza wiedzę o górach 
i poszerza słownictwo

–  rozwija umiejętność 
szybkiego reagowania na 
sygnał

–  poszerza doświadczenia 
plastyczne 

–  poznaje elementy folkloru 
i stroju góralskiego

–  wskazuje elementy 
humorystyczne w wierszu

–  poznaje elementy tańca 
góralskiego

–  kartki lub kolorowanki 
ze sportami 
zimowymi, kredki

–  E. Beaumont, 
„Księga gór”, 
zdjęcia, książki, 
pocztówki 

–  szary papier, duże 
pędzle malarskie 
lub stare szczoteczki 
do zębów i sita, 
ceratowe fartuchy, 
folia malarska, 
biała farba

–  ilustracje strojów 
góralskich

–  wiersz „Zbójnicki” 
W. Chotomskiej

–  CD z muzyką 
„W murowanej 
piwnicy”
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane osiągnięcia 

dziecka
Środki dydaktyczne

cd.
Dzień drugi:
Zaproszenie 
w góry

 „Skrzypce” – poznanie 
instrumentu 

„Tajemnicze instrumenty” – 
informacja o innych 
instrumentach górali

„Echo” – zabawa słuchowa 

„Bądź bezpieczny” – jak 
bezpiecznie jeździć na 
nartach

„W górę i w dół” – zabawa 
kształtująca własny punkt 
widzenia  kierunku do 
góry i w dół

–  zapoznaje się 
z instrumentem – skrzypce

–  wzbogaca swoją wiedzę 
na temat instrumentów – 
dudy, trombity, róg 
pasterski

–  ćwiczy natężenie siły głosu

–  poznaje zasady 
bezpieczeństwa podczas 
jazdy na nartach

–  reaguje ruchem na zmianę 
sygnału dźwiękowego

–  skrzypce, opcjonalnie 
ich ilustracja, 
CD z muzyką 
skrzypcową 
np. „Wesołe 
instrumenty”, 
A. Twardowska, 
W. Próchniewicz 

–  ilustracje 
instrumentów 
góralskich 

–  krążki gimnastyczne, 
szarfy, laski 
gimnastyczne

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   9 13-02-14   09:39



10

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień trzeci:
Bałwankowa 
rodzina

„Robimy stroje teatralne” – 
praca techniczna

„Podaj woreczek” – zaba-
wa w rzędzie z woreczkiem 
gimnastycznym utrwalają-
ca pojęcia: górą i dołem

„Sporty zimowe” – 
ćwiczenia poranne

„Bałwankowa rodzina” – 
inscenizacja

„Rozgrzewka” – ćwiczenia 
gimnastyczne (można je 
przeprowadzić na śniegu 
w ogrodzie)

„E jak Eskimos” – 
wysłuchanie opowiadania

„Esy-floresy” – poznanie 
obrazu graficznego litery e, 
rysowanie po śladzie

„Gdzie jest ukryta 
głoska e?” – ćwiczenie 
słuchu fonematycznego

–  rozwija zdolności 
techniczne

–  rozumie pojęcia: góra 
i dół,

–  rozwój sprawności 
fizycznej

–  rozwija sprawność 
fizyczną

–  rozwija zdolności 
aktorskie

–  rozwija sprawność 
fizyczną

–  ćwiczy pamięć i słuch 
fonematyczny

–  rozwija sprawność 
motoryczną rąk

–  potrafi określić miejsce 
położenia głoski 
w wyrazie

–  czerwony papier 
pocięty w ćwiartki 
kół, klej lub zszywacz, 
dziurkacz, gumki, 
czerwone serwetki 
lub kawałki krepiny, 
igły, nitka, arkusz 
czarnego brystolu

–  woreczek 
gimnastyczny

–  „Bałwankowa rodzi-
na” M. Głogowskie-
go, przygotowane 
przez dzieci rekwizyty

–  „Niesforny alfabet” 
G. Kasdepke 

–  „Akademia 
malucha. Literki” 
zeszyt 1– literka e 
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień czwarty:
Bałwankowo

„Do góry” – 
reagowanie na sygnał 
słowny

„Ślady na śniegu” – 
rysowanie oburącz 
równoległych linii po 
śladzie – w pionie i na 
dużym formacie

„Sporty zimowe” – 
ćwiczenia poranne

„Sanna ” – zabawa 
przy piosence

„Halny” – improwizacja 
ruchowa z białym 
tiulem lub szyfonem

„Bałwanki” – liczenie 
liczebnikami 
porządkowymi do 
treści wiersza

„Bałwanki w pałacu 
pani Zimy” – zabawa 
dydaktyczna, utrwala-
nie znajomości liczeb-
ników porządkowych

„Cyfra 1”– poznanie 
obrazu graficznego 
cyfry 1

„Po schodach” – gra 
dydaktyczna kształtują-
ca umiejętność oriento-
wania się w otoczeniu, 
stosowanie się do reguł 
podczas gry

–  ćwiczy refleks 
i spostrzegawczość

–  ćwiczy sprawność 
motoryczną rąk,

–  rozróżnia kierunki: 
góra – dół

–  rozwija sprawność 
fizyczną

–  ilustruje słowa 
piosenki gestami

–  ćwiczy sprawność 
artykulacyjną warg 
i języka

–  uważnie ogląda 
inscenizację,

–  przelicza 
liczebnikami 
porządkowymi 

–  wykonuje rysunek 
kredkami,

–  przelicza liczebnikami 
porządkowymi 

–  ćwiczy sprawność 
grafomotoryczną

–  liczy schodki,
–  stosuje reguły gry

–  kartka w dużym 
formacie, pisaki

–  piosenka „Sanna” mu-
zyka A. Markiewicz, 
słowa B. Kossuth, 
janczary, kołatki

–  biały tiul lub szyfon

–  wiersz „Bałwanki 
H. Bechlerowej, trzy 
styropianowe kukieł-
ki bałwanków w ka-
peluszu, w garnku, 
w stożkowej czapce, 
sanki zrobione z pu-
dełka po butach

–  ilustracja z kilkoma 
bałwankami z za-
ba wnymi minami 
na tle pałacu pani 
Zimy, kredki

–  „Akademia malucha. 
Cyferki”, pisaki, 
kredki

–  kolorowe kartki A4, 
zszywacz lub taśma 
klejąca, szarfy, 
kostka
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień piąty:
Wycieczka 
w góry

„Tor przeszkód” – zabawa 
rozwijająca kreatywność
 

„Sporty zimowe” – 
ćwiczenia poranne

„Łańcuchy górskie” – 
praca plastyczna 
z trójkątów

„Kolejka górska” – 
zabawa ruchowa

„Góry w Polsce ” – 
poszerzanie słownictwa 
i zaznaczanie na mapie

„Po co nam góry?” – 
opowiadanie nauczyciela

„Szlaki górskie” – zabawa 
na orientację 

„Zabawa w rymy” – 
szukanie rymów do 
podanych słów

„Śnieżyca” – zabawa kształ-
tująca zrozumienie położe-
nia na kartce: góra – dół

„Co zniknęło ze środka 
koła” – zabawa ćwicząca 
spostrzeganie 

–  potrafi kreatywnie 
rozwiązywać problemy

–  rozwija sprawność 
fizyczną

–  rozwija umiejętność 
cięcia i klejenia oraz 
wyobraźni technicznej 

–  rozwija umiejętność 
pracy zespołowej

–  poszerza słownictwo,
–  oswaja się z mapą

–  uważnie słucha, 
–  wzbogaca słownictwo, 
–  podaje korzyści 

tworzenia parków 
narodowych,

–  rozumie sposoby 
wyznaczania szlaków 
turystycznych

–  rozwija umiejętność 
rymowania

–  wie, gdzie jest góra 
i dół na kartce

–  ćwiczy pamięć 
i spostrzegawczość

–  duży biały trójkąt, 
karton, nożyczki, 
zszywacz, klej, wata, 
białe kółka zrobione 
zszywaczem, 
sznureczek, pudełko 
po zapałkach

–  gumy do skakania, 
szarfa

–  mapa Polski, kartecz-
ki samoprzylepne

–  sznurki w różnych 
kolorach

–  duży arkusz szarego 
papieru, pisaki, kreda

–  kierpce, kapelusz 
z piórkiem, dzwonek 
pasterski, ciupaga, 
pocztówka, kawałek 
skały, chusta
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TYDZIEŃ DRUGI: ZDROWY PRZEDSZKOLAK
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane
w danym tygodniu: 1.1; 1.2; 14.2; 13.4; 4.3; 8.2; 14.3; 1.5; 3.3; 3.1; 4.2; 5.3; 4; 14.5; 
3.2; 8.2; 7.2; 14.7; 12.2; 15.5; 3.4; 13.1; 9.2.

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień pierwszy: 
Dobre nawyki 
przedszkolaka

„Kalambury” – 
inscenizowanie ruchem 
czynności higienicznych

„Myjemy zęby” – ćwicze-
nia aparatu artykulacyj-
nego z lusterkami

„Poranna gimnastyka” – 
ćwiczenia poranne 

„Przedszkolak 
czyścioszek”– wiersz, 
kształtowanie nawyku 
dbania o higienę osobistą

„Odznaka dyżurnego” – 
rozpoznanie symbolu, 
przypomnienie 
obowiązków dyżurnego 
od posiłków 

„Zabawa ze sznurówką” – 
ćwiczenie sprawności 
palców, wiązanie 
kokardek

„Głowa, ramiona...” – 
gimnastyka

„Powitanie” – zabawa na 
znajomość części ciała 

–  naśladuje czynności 
ruchem

–  ćwiczy aparat mowy

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  słucha utworu 
literackiego,

– bierze udział w dyskusji,
– ozdabia plakat

–  rozpoznaje symbol,
–  zna obowiązki 

dyżurnego

–  ćwiczy zapinanie 
i rozpinanie różnych 
zapięć

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  wita się różnymi 
częściami ciała

–  obrazki mydła, 
gąbki, szczoteczki 
do zębów, pasty, 
ręcznika, grzebienia

–  lusterka

–  wiersz „Tak czy 
nie!” A. Golczowej, 
tablica lub duży 
arkusz papieru, 
papier i flamastry

–  odznaka dyżurnego 
z symbolem łyżki 
i widelca, fartuszek 
i czapka kucharska

–  ubrania z guzikami, 
suwakami, 
rzepami, troczkami, 
wycięte kształty 
z powycinanymi 
dziurkami
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd.
Dzień pierwszy: 
Dobre nawyki 
przedszkolaka

„Głowa, ramiona” – 
zabawa muzyczno-
ruchowa z pokazywaniem

„Czy to jest...?” – 
zabawa prawda – fałsz, 
kształtująca świadomości 
części ciała

„La ba da” – na 
podstawie popularnej 
zabawy muzyczno-
ruchowej utrwalanie 
znajomości części ciała

„Gdzie jest...” – zabawa 
doskonaląca zmysł 
dotyku

„Od lewej do prawej” – 
kształtowanie pojęcia 
lewej i prawej strony

–  naśladuje ruchy 
i ćwiczenia 
gimnastyczne

–  rozpoznaje części ciała

–  bierze udział w zabawie 
z pokazywaniem,

– rozpoznaje części ciała

–  rozpoznaje części ciała 
za pomocą dotyku

–  rozróżnia prawą i lewą 
stronę,

–  rysuje wzory i szlaczki

–  „Ruch i piosenka 
dla najmłodszych”, 
M. Bogdanowicz 

–  opaska

–  gumki, karton, 
pisaki
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień drugi: 
Odżywiamy się 
zdrowo 

„Sklep z rymami” – 
ćwiczenia językowe, 
szukanie rymów

„Sklepik ze zdrową 
żywnością” – 
urządzenie kącika 
tematycznego

„Poranna gimnastyka” – 
ćwiczenia poranne

„Witaminki” – nauka 
piosenki

„Miarka wzrostu” – 
dokonanie pomiarów 
wzrostu, porównywa-
nie wysokości dzieci

„Dźwięki wysokie 
i niskie” – akompania-
ment do piosenki na 
instrumentach

„Co jest zdrowe” – 
rozmowa z dziećmi 

„Racuchy z jabłkami” – 
wykonanie zadania na 
karcie pracy – ćwicze-
nie koordynacji słucho-
wo-wzrokowo-ruchowej 

–  szuka rymów do słów

–  ocenia wartość zdro-
wotną produktów 
żywnościowych

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  zna słowa i śpiewa 
piosenkę,

–  wymienia produkty 
wspomniane w treści

–  zna swój wzrost,
–  potrafi uszeregować 

wg wzrostu

–  określa wysokość 
dźwięków,

–  zna instrumenty 
perkusyjne i 
alternatywne, gra 
na nich

–  bierze udział 
w rozmowie 
o zdrowym żywieniu

–  wykreśla 
niepotrzebne 
elementy zbioru

–  przyklejane karteczki 
z numerami (po 
dwie), opakowania 
po jedzeniu, pudełko 
lub słoik

–  piosenka „Witaminki” 
muzyka K. Marzec, 
słowa: A. M. Gra-
bowski

–  miarka wzrostu

–  trójkąt, bębenek, 
inne instrumenty 
perkusyjne i 
alternatywne np. 
dzwonki, janczary, 
tarka, kołatka

–  kolorowe zdjęcia 
potraw

–  karty pracy cz.3, s.9, 
pisaki
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień drugi: 
Odżywiamy się 
zdrowo

„Sałatka jarzynowa” – 
wykonanie sałatki 
jarzynowej 

„Nasze rysunki” – kształ-
towanie znajomości 
kierunków na kartce

„Rób tak jak on” – 
naśladowcza zabawa 
ruchowa

–  wykonuje sałatkę 
z warzyw wymienionych 
w tekście

–  znają prawą i lewą 
stronę, górę i dół

–  naśladują zademonstro-
wany ruch 

–  piosenka „Sałatka 
jarzynowa” muzyka 
i słowa K. Komińska, 
fartuszek kuchenny, 
pomidory, ogórki 
i cebula, nóż, deska 
do krojenia, duża 
miska, sól pieprz, 
papierowe talerzyki

–  kartki A4 
z narysowaną 
linią zieloną na 
dole i niebieską 
na górze, małym 
serduszkiem po 
lewej stronie, kredki

–  sznurek, spinacze 
biurowe lub do 
bielizny

 

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   16 13-02-14   09:39



17

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień trzeci: 
W zdrowym 
ciele zdrowy 
duch

„Esy-floresy” – rysowanie 
szlaczków

„W zdrowym ciele zdrowy 
duch” – wprowadzenie 
do tematu dnia – 
wyjaśnienie powiedzenia

„Moje ulubione müsli” – 
zajęcia kulinarne

„Poranna gimnastyka” – 
ćwiczenia poranne

„Pogotowie lalek” – 
teatrzyk

„Klinika dla lalek” – 
zabawa tematyczna

„Lekarz dobrze radzi” – 
spotkanie z lekarzem

„Słowniczek medyczny” – 
poszerzanie słownictwa 

–  kończy rysować zaczęte 
szlaczki,

–  bierze udział w burzy 
mózgów

–  zna znaczenie 
powiedzenia 

–  przygotowuje mieszankę 
müsli wedle własnego 
pomysłu

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  ogląda inscenizację,
–  odpowiada na pytania 

dotyczące treści 
przedstawienia

–  uczestniczy w urządzaniu 
kącika lekarskiego

–  bierze udział w rozmowie 
z lekarzem

–  poznaje znaczenie 
nowych słów 

–  zmywalne pisaki 
do tablicy, kartka, 
pisaki

–  mieszanka płatków 
kukurydzianych, 
chrupków, rodzynek, 
płatków migdało-
wych, suszonych 
owoców, nasion 
słonecznika, dyni, itp.

–  teatrzyk „Pogotowie 
lalek” E. Skarżyń-
skiej, stetoskop, 
pluszowe zabawki, 
telefon, krzesełka 
dla pacjentów, biały 
fartuch, bloczek 
recept, długopis

–  białe fartuszki, zestaw 
małego medyka, ste-
toskop, plastry, gaziki, 
bandaże, strzykawki, itp.

–  duży arkusz 
papieru, pisaki
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień trzeci: 
W zdrowym 
ciele zdrowy 
duch

„Jak zachować zdrowie?” – 
profilaktyka zdrowotna

„Chusteczka” – ćwiczenia 
oddechowe z chusteczkami

„C jak cytryna” 
(fragment) – słuchanie 
opowiadania

„Plakacik – wszystko na c – 
ćwiczenie słuchu fonema-
tycznego

„Esy-floresy” – poznanie 
obrazu graficznego 
litery c, rysowanie po 
śladzie 

–  zna zasady pozostania 
w dobrej formie 
i zachowania zdrowia

–  ćwiczy aparat 
oddechowy

–  słucha utworu 
literackiego,

–  wyłapuje słowa 
rozpoczynające się od 
głoski c

–  poznaje słowa z literą c

–  rysuje literę c po 
śladzie,

–  rysuje literę c po 
śladzie i samodzielnie

–  chusteczka 
z materiału

–  opowiadanie „C jak 
cytryna” G. Kasdepke

 

–  tablica i zmywalne 
markery albo duży 
arkusz papieru 
i pisaki

–  „Akademia 
malucha. Literki”, 
zeszyt 1– literka e, 
pisaki
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień czwarty: 
Każda ma po dwa – 
para

„Greckie wzory” – ry-
sowanie powtarzają-
cych się elementów 
we wzorze

„Rysuj dalej” – 
ćwiczenia graficzne, 
rysowanie wzorów

„Poranna gimnastyka” – 
ćwiczenia poranne

„Każdy ma po dwa” – 
podwójne części ciała – 
pary

„Para” – zabawa na 
utrwalenie pojęcia 
para

„Co do czego pasuje? 
Utwórz pary” – 
zabawa dydaktyczna 

„Narysuj parę” – 
ćwiczenie graficzne

„Witaminki” – nauka 
piosenki cd.

„Cyfra 2” – poznanie 
obrazu graficznego 
cyfry 2

„Portret” – dorysowy-
wanie symetrycznej 
połowy rysunku twarzy

–  rysuje wzory po 
śladzie

–  tworzy własny wzór

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  naśladuje gesty 
nauczyciela

–  zna znaczenie 
pojęcia para

–  łączy przedmioty 
w pary

–  wykonuje ćwiczenie 
graficzne

–  rysuje cyfrę 2 w po-
wietrzu oraz flama-
strem na papierze

–  dorysowuje 
brakującą połowę 
rysunku twarzy

–  kartki w kratkę, 
kredki, opcjonalnie 
koszulki i flamastry

–  kartki w kratkę, 
kredki, opcjonalnie 
koszulki i flamastry

–  różne rzeczy do pary

–  cyfra 2, „Akademia 
malucha. Cyferki”, 
pisaki

–  rysunki połowy 
twarzy i kredki
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień piąty: 
Jak się masz?

„To jestem ja” – 
kształtowanie 
świadomości 
własnego ciała

„Zabawne rymy” – 
ćwiczenia językowe, 
szukanie rymów 

„Poranna 
gimnastyka” – 
ćwiczenia poranne

„Minki” – zabawa 
kształtująca 
umiejętności 
odczytywania 
i wyrażania emocji

„Jak się masz?” – 
zabawa integrująca

„Strach ma wielkie 
oczy” – wyjaśnienie 
powiedzenia 
dotyczącego lęków

„Był sobie raz 
piorunochron” – 
wysłuchanie wiersza

„Wejdź do koła” – 
zabawa grupowa na 
osłabienie lęków

–  zna i nazywa części 
ciała

–  podaje rymy do 
wyrazów

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  rozpoznaje i wyraża 
gestami i mimiką 
różne emocje

–  reaguje na sygnały 
nauczyciela

–  pyta i określa 
samopoczucie,

–  zna znaczenie 
powiedzenia

–  słucha utworu 
literackiego,

–  bierze udział 
w dyskusji

–  opowiada o swoich 
lękach

–  wg E. Gruszczyk- 
-Kolczyńska (red.) 
„Wspomaganie 
rozwoju umysłowe-
go oraz edukacja 
matematyczna 
dzieci w ostatnim 
roku wychowania 
przedszkolnego 
i w pierwszym roku 
szkolnej edukacji” 

–  skakanki

–  lustro, obrazki 
z minami: wesoły, 
smutny, zły

– tamburyn

–  wiersz „Był sobie 
raz piorunochron” 
L. J. Kerna 
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień piąty: 
Jak się masz?

„Jarzynowy kosz” – 
lepienie z masy solnej

„Owocowe witaminki” – 
karty pracy cz. 4, s. 18

„Witaminowe koło” – 
zabawa w kole

– lepi z masy solnej

– liczy do czterech,
–  maluje przeliczone 

jabłka

–  tworzy wraz z innymi 
dziećmi kształty 
różnych owoców 
i warzyw

–  kosz z warzywami, 
masa solna, farby, 
pędzle

–  karty pracy cz. 4, 
s. 18, siedem jabłek, 
cztery lalki, kredki, 
taca

–  guma do grania 
albo linka zawiązana 
na końcu 
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TYDZIEŃ TRZECI: ULUBIONE ZWIERZĄTKO
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane
w danym tygodniu: 1.1; 1.2; 14.2; 13.4; 4.3; 8.2; 14.3; 1.5; 3.3; 3.1; 4.2; 5.3; 4; 14.5; 
3.2; 8.2; 7.2; 14.7; 12.2; 15.5; 3.4; 13.1; 9.2.

Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień pierwszy: 
Nasi przyjaciele

„Co to za zwierzę” – 
zagadki słowno-
obrazkowe

„Do dziury myszko” – 
przypomnienie 
popularnej zabawy z 
elementem gonitwy

„Kocie zabawy” – 
ćwiczenia poranne 

„Psia moda” – praca 
z obrazkiem 

„Spacerek ” –wysłucha-
nie wiersza

„Mój przyjaciel” – 
rozmowa o przyjaźni 
i odpowiedzialności 
za zwierzęta, które 
hodujemy w naszych 
domach

„Zdjęcie” – 
doskonalenie analizy 
i syntezy wzrokowej 
oraz operacji 
myślowych

„Hau, hau!” – zabawa 
ruchowa z ćwiczeniami 
ortofonicznymi

–  odgaduje zagadki 
o zwierzętach

–  uczestniczy 
w zabawie 
z elementami biegu

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  opisuje wygląd psa,
–  zauważa różnice 

w wyglądzie

–  słucha utworu 
literackiego,

–  opowiada o swoim 
psie

–  opowiada o swoim 
zwierzątku,

–  zna obowiązki 
posiadacza 
zwierzątka

–  ustala chronologiczną 
kolejność opowia-
dania

–  naśladuje ruchy 
i głos psa

–  „Co to za zwierzę” 

–  szarfy niebieska 
i czerwona

– ilustracje ras psów

–  wiersz „Spacerek” 
D. Gellner 

–  karty pracy cz. 3, s. 3 

–  kółeczka w różnych 
kolorach (5) lub 
naklejki z kotem, 
psem, królikiem, 
papugą i kanarkiem
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień pierwszy: 
Nasi przyjaciele

„Naśladujemy zwierzę-
ta” – zestaw ćwiczeń 
gimnastycznych

„Pracowite psy” – 
ćwiczenie twórcze 
„burza mózgów”

„Domino z pieskiem” – 
ćwiczenie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej 
i spostrzegawczości

„Plastelinowy zwie-
rzak” – lepienie z pla-
steliny breloczka

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne,

–  rozwija sprawność 
całego ciała

–  podaje przykłady 
prac wykonywanych 
przez psy,

–  odnajduje obrazki 
z odpowiednią 
liczbą elementów

–  lepi zwierzątko 
z plasteliny

–  karty pracy cz. 3, s. 16

–  plastelina lub 
modelina, szpikulec, 
kordonek
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień drugi: 
Różne koty 
i kotki

„Każdy kot jest inny” - 
praca z obrazkiem

„Odpowiadamy za swoje 
zwierzęta”– na podstawie 
opowiadania
 
„Kocie mruczanki’ – zaba-
wa ruchowa z ćwiczenia-
mi ortofonicznymi

„Kocie zabawy” – ćwicze-
nia poranne 

„Idzie kot” – wysłuchanie 
wiersza 

„Znane koty” – rozmowa 
o kocich bohaterach

„Koci gość” – wizyta kota 
u przedszkolaków

„Koci grzbiet” – wyjaśnienie 
powiedzeń dotyczących kota

„Kocia muzyka” – zajęcia 
rytmiczne

„Aaa, kotki dwa” – śpie-
wanie murmurando lub 
na samogłosce a

„Wlazł kotek na płotek” – 
śpiewanie piosenki z akom-
paniamentem instrumen-
tów perkusyjnych

„Mały kotek” – nauka 
piosenki

„Myszka i ołówek” – 
słuchanie bajki

„Kocie rymy” – zabawy 
językowe, szukanie rymów 
i wyrazu ukrytego w poda-
nych wyrazach

„Geometryczny kot” – kot 
z figur geometrycznych 

–  zna różne rasy kotów

–  słucha utworu literackiego,
–  zna obowiązki 

właściciela zwierzątka

–  naśladuje ruchy i odgłosy 
kota

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  słucha utworu literackiego

–  zna cechy wyglądu kota,
–  podaje przykłady kotów, 

bohaterów popularnych 
filmów i książek

–  obchodzi się ostrożnie 
z kotem goszczącym 
w przedszkolu

–  zna znaczenie powiedzeń 
związanych z kotami

–  zna popularne piosenki 
o kotach,

– naśladuje kocie ruchy

–  słucha utworu literackiego,
– rysuje kota

– znajduje rymy, 
– dzieli wyrazy na sylaby

–  układa wizerunek kota 
z figur geometrycznych

–  zdjęcia kotów

–  opowiadanie „Ko-
tek” A. Korzenia 

–  wiersz „Idzie kot ” 
D. Gellner 

-  kot, kocia karma, 
woda, miski

–  „Mały kotek” słowa 
i muzyka D. i K. Jagieł-
ło, drewniane klocki, 
papierowe talerze

–  „Mały kotek” słowa 
i muzyka D. i K. Jagieł-
ło, drewniane klocki, 
papierowe talerze

–  opowiadanie „Mysz-
ka i ołówek” W. Sutie-
jewa, kartki, ołówki

–  wycięte koła różnej 
wielkości i małe trójką-
ty, kartki, klej, kredki
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień trzeci: 
Lekarz zwierząt

„Łamańce językowe” – 
ćwiczenia dykcyjne

„Zając i żółw” – opo-
wiadanie, próba oceny 

„Kocie zabawy” – 
ćwiczenia poranne 

„Ciekawostki o zwie-
rzętach”

„Spotkanie z  wetery-
narzem” – przybliże-
nie zawodu wetery-
narza

„Loteryjka ze zwierzę-
tami” – gra – ćwiczenie 
słuchu fonematycznego

„Zwierzaki” – naśladow-
cza zabawa ruchowa

„Naśladujemy zwierzę-
ta” – zestaw ćwiczeń 
gimnastycznych

„Piracka przygoda Pio-
trusia” – wysłuchanie 
opowiadania

„Esy-floresy” – pozna-
nie obrazu graficzne-
go litery p, rysowanie 
po śladzie 

„Kolorowanka” – 
ćwiczenie wzrokowo- 
-słuchowe

–  ćwiczy aparat mowy 
oraz wymowę

–  wypowiada się na 
temat usłyszanego 
tekstu,

– ocenia bohaterów

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  posiada wiadomości 
o zwierzątkach 
domowych

–  poznaje pracę 
weterynarza

–  rozpoznaje 
początkowe głoski 
wyrazów

–  porusza się w różnym 
tempie i w różny 
sposób, 

– reaguje na sygnał 

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  słucha utworu 
literackiego,

–  dobiera podpisy do 
obrazków,

–  rysuje po śladzie 
literę p

–  pisze po śladzie 
i samodzielnie 
literę p

–  wyróżnia głoskę p na 
początku wyrazów

–  wiersz „Galopem” 
A. Frączek 

–  bajka „Zając i żółw”, 
adaptacja Z. Podo-
bińska 

–  ilustracje zwierząt, 
opcjonalnie żywe 
zwierzęta: chomik, 
królik, świnka mor-
ska, żółw szynszyla

–  obrazki z ilustracjami 
słów na literę ż, k, 
ch sylwety żółwia, 
królika, chomika

–  „Piracka przygoda 
Piotrusia” G. Kasdep-
ke, duży kolorowy 
karton, pisak, kreda 
tablicowa, zmywalne 
książeczki i flamastry

–  „Akademia malucha. 
Literki”, zeszyt 2 – 
literka p, pisaki

–  kontury, których 
nazwy rozpoczynają 
się głoską p oraz kilka 
dowolnych na inne 
głoski, kredki
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień czwarty: 
Grupowanie, 
szacowanie, liczenie, 
doliczanie

„Przeciwieństwa” – 
podawanie przeci-
wieństw

„Jakie są nasze 
zwierzęta?” – ćwiczenie 
twórcze

„Kto tak potrafi” – 
zabawa z utrzymaniem 
równowagi

„Kocie zabawy” – 
ćwiczenia poranne 

„Ryby w akwarium” – 
tworzenie zbiorów 
ze względu na 
wielkość, szacowanie 
i ustalanie, gdzie jest 
więcej

„Ile rybek jest w akwa-
rium?” – liczenie i doli-
czanie na konkretach

„Kocia muzyka” – 
zajęcia rytmiczne 

„Marzenie Adasia” – 
uzupełnianka 
obrazkowo-słowna

„Co jest w worku?” – 
rozpoznawanie za 
pomocą dotyku

–  podaje przeciwień-
stwa do określeń,

– kończy zdanie

–  rozwija sprawność 
fizyczną

–  wykonuje ćwiczenia 
rozwijające 
sprawność całego 
ciała 

–  tworzy zbiory na 
podstawie liczebności,

– liczy obiekty

–  śpiewa samodzielnie 
piosenkę

–  podaje brakujące 
słowa w tekście

–  rozpoznaje obiekty 
za pomocą zmysłu 
dotyku

– woreczki

–  małe i duże rybki 
wycięte z kolorowego 
papieru, duże 
i małe plastikowe 
talerze, długi pasek 
niebieskiego papieru

–  niebieski karton, 
kolorowe papierowe 
rybki

–  „Marzenie Adasia”. 
„Wierszyki 5-latka”

–  woreczek, znane 
dzieciom przedmioty 
np. zabawki
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień piąty:
Zakładamy akwarium 

„Wykreślanka” – ćwicze-
nia spostrzegawczości

„Litera r” – poznanie 
obrazu graficznego 
litery r

„Idzie rak” – zabawa 
ruchowa

„Kocie zabawy” – 
ćwiczenia poranne 

„Witrażowe rybki” – 
praca plastyczna – 
malowanie na folii

„Wędkowanie” – zaba-
wa dydaktyczna, synte-
za sylabowa i głoskowa 
oraz poszerzenie słow-
nictwa o nazwy ryb

„Latające rybki” – 
wykonanie pracy 
technicznej

–  rozróżnia litery p i r,
–  rysuje literę r w po-

wietrzu,
–  podaje przykłady 

wyrazów rozpoczy-
nających się głoską r

–  pisze po śladzie 
literę r,

–  odszukuje w wyrazach 
literę r

–  uczestniczy w zaba-
wie ruchowej

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  tworzy pracę 
plastyczną na folii 
przy użyciu farb 
witrażowych

–  ćwiczy sprawność 
rąk,

–  dzieli nazwy ryb na 
sylaby

–  wykonuje pracę 
techniczną 

–  kartki A4 z napi-
sanymi w różnych 
miejscach literami 
wielkimi i małymi 
literami p i wielką 
literą R

–  karta pracy – zmy-
walne R i r„Akade-
mia malucha. Literki”

–  rybki wycięte z gru-
bej okładkowej folii, 
konturówka, farby 
do malowania na 
szkle, dziurkacz, nitki, 
wieszak na ubrania, 
kamyki, muszelki, roz-
gwiazdy, bursztyny, 
szkiełka do akwarium

–  wędka z przywiąza-
nym haczykiem ze 
spinacza, dmuchany 
basen lub duża mi-
ska, woda, przygoto-
wane rybki

–  nitka, duże koło 
z brystolu lub cienkiej 
tektury z dziurkami 
na brzegu, sznurek, 
opcjonalnie pudełko 
kartonowe wewnątrz 
niebieskie z wzorami 
roślin i krepiną na 
dnie 
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień piąty:
Zakładamy 
akwarium

„Ryby welonki” – taniec z 
chustkami szyfonowymi

„Zakładamy akwarium” – 
zajęcie przyrodnicze

„Taniec rybek” – zabawa 
muzyczno-ruchowa 

„Na fali” – rysowanie fal 
od lewej do prawej i rybek

„Fale z paska” – twórcze 
działania techniczne

„Lecznica dla zwierząt” – 
zabawa tematyczna

– tańczy przy muzyce

– zakłada akwarium 

–  uczestniczy w zabawie 
z użyciem folii 
i wykonanych wcześniej 
rybek

– rysuje różne linie 

–  wykonuje pracę 
techniczną

–  sprawdza i ocenia stan 
techniczny zabawek,

–  dba o zabawki 

–  CD dowolna muzyka 
relaksacyjna, apaszki

–  akwarium, kamyki, 
muszelki, koszyczki 
z roślinami, woda 
rybki, pokarm, 
grzałka, oświetlenie

–  folia malarska, 
rybki z kolorowego 
papieru

–  kartki z małą rybką 
po lewej stronie, 
pisaki

–  paski papieru 
o szerokości 2–3 cm
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TYDZIEŃ CZWARTY: GDZIE MIESZKA MUZYKA?
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane w danym 
tygodniu: 1.1; 1.2; 14.2; 13.4; 4.3; 8.2; 14.3; 1.5; 3.3; 3.1; 4.2; 5.3; 4; 14.5; 3.2; 8.2; 
7.2; 14.7; 12.2; 15.5; 3.4; 13.1; 9.2.

Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień pierwszy:
Fryderyk Chopin 
w oczach dziecka

„Odkrywamy świat 
muzyki” – rozmowa 
kierowana związana 
z tematem

„Puzzle” – synteza 
obrazka 

„Poranek muzyczny” – 
interpretacja ruchowa 
muzyki F. Chopina 

„Fryderyk Chopin 
w oczach dziecka” – 
przybliżenie postaci 
Fryderyka Chopina

„Odkrywamy dźwięki” – 
eksperymenty 
dźwiękowe

„Ćwiczenia z batutą” –
ćwiczenia z laskami 
gimnastycznymi

„Mazurek” – zajęcia 
kulinarne

„Mazurek” – zabawa 
taneczna

–  wypowiada się 
zdaniami złożonymi,

–  poznaje postać 
Fryderyka Chopina

–  tworzy obrazek 
z mniejszych 
elementów

–  interpretuje ruchem 
utwór muzyczny

–  zna wybrane fakty 
z życia i twórczości 
Fryderyka Chopina

–  eksperymentuje 
z dźwiękami, 

–  gra na 
instrumentach 
alternatywnych

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne 
z użyciem laski 
gimnastycznej

–  dekoruje ciasto 
według własnego 
pomysłu

–  tańczy w rytm 
muzyki F. Chopina

–  puzzle przedstawiają-
ce pomnik Chopina, 
lub pocięte jego 
obrazki

–  paski krepiny, CD 
z muzyką Chopina 
np. polonez g-moll

– laski gimnastyczne

–  mazurek (ciasto), 
lukier, cukierki 
dekoracyjne

–  CD z muzyką, 
mazurek B-dur 
F. Chopina
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień drugi:
Skaczące nutki

„Co to jest?” – ćwiczenie 
słuchu 

„Poranek muzyczny” – 
interpretacja ruchowa 
muzyki F. Chopina 

„Skaczące nutki” – nauka 
piosenki 

„Zaproszenie do 
poloneza” – poznanie 
kroków tańca 

„Relaks przy muzyce 
Chopina” – słuchanie 
muzyki poważnej

„Gdzie mieszka muzyka” – 
fragment wiersza E. Stadt-
muller

„Muzyczne domy” – 
ćwiczenie twórcze „burza 
mózgów”

„Na czym można 
odtwarzać muzykę” – 
poszerzenie słownictwa

„Improwizacja z talerza-
mi” – muzyka F. Chopina

„Słowik” – wysłuchanie 
baśni H. Ch. Andersena 

„Słowiki” – zabawa 
ortofoniczna 
 

–  rozpoznaje dźwięki 
z otoczenia

–  interpretuje ruchem 
utwory F. Chopina

–  zna słowa piosenki,
–  ilustruje treść utworu 

gestami

–  dzieli wyrazy na sylaby 
i wyklaskuje je,

–  wykonuje taniec 
w parze

–  słucha utworu 
muzycznego oraz 
opowieści,

– wycisza się i relaksuje

–  słucha utworu 
muzycznego 
i literackiego

– bierze udział w dyskusji

–  zna różne rodzaje 
odtwarzaczy muzyki

–  naśladuje gesty 
nauczyciela,

–  ilustruje utwór 
muzyczny gestami

–  słucha utworu 
literackiego

–  naśladuje odgłosy 
słowika

–  nagrania odgłosów 
z otoczenia 
i odtwarzacz

–  CD z muzyką 
Chopina np. walc 
cis-moll

–  piosenka „Skaczące 
nutki” muzyka 
B. Kolago, słowa 
D. Gellner

–  CD z muzyką 
F. Chopina – 
polonez A-dur, 
szyfonowe 
chusteczki

–  CD z muzyką 
F. Chopina – 
Berceuse Des-dur

–  wiersz „Gdzie mieszka 
muzyka” E. Stadtmul-
ler, CD z nagraniem 
pieśni „Wiosna” 
g-moll F. Chopina

–  ilustracje dawnych 
odtwarzaczy muzyki 
lub egzemplarze 
urządzeń: pozytywki, 
gramofonu, magne-
tofonu szpulowego, 
magnetofonu kase-
towego 

–  CD z muzyką – walc 
Des-dur F. Chopina, 
papierowe talerze

–  baśń „Słowik“ 
H. Ch. Andersena
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień trzeci:
Nasze 
instrumenty 

„Kto tak pięknie śpiewa?” – 
rozróżnianie głosu żeńskie-
go i męskiego

„Muzykanci-konszabelan-
ci” – zabawa muzyczno--
-ruchowa

„Poranek muzyczny” – 
interpretacja świetlna 
muzyki F. Chopina 

„Gra na rondelkach” – 
teatrzyk paluszkowy

„Orkiestra na 
garnkach” – zabawa 
rytmiczna z rekwizytami

„Wszystko może być 
użyteczne” – wysłuchanie 
wiersza

„Instrumenty alternatyw-
ne” – praca techniczna

„Ćwiczenia z batutą” – 
ćwiczenia z laskami 
gimnastycznymi

„I jak Indianin” – 
poznanie obrazu 
graficznego litery i

„Iskierka pokoju” – 
zabawa integracyjna 
w kole

„Muzyka bębnów” – 
zabawa w dwóch grupach

„Esy-floresy” – i jak 
instrumenty. Literki 

–  rozpoznaje głosy 
kobiece i męskie

–  naśladuje ruchem grę 
na różnych instrumen-
tach muzycznych

–  oddaje nastrój utworu 
muzycznego za pomocą 
światła latarki

–  ogląda inscenizację 
przygotowaną przez 
nauczyciela

–  gra na instrumentach 
alternatywnych

–  słucha utworu literackiego

–  wykonuje instrument 
alternatywny

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne z użyciem 
laski gimnastycznej

–  sygnalizuje obecność 
głoski i na początku 
wyrazów

–  pozdrawia pozostałe 
osoby z grupy

– powtarza rytm 

–  pisze literę i po śladzie 
i samodzielnie,

–  wyróżnia słowa 
rozpoczynające się 
głoską i

–  CD z pieśnią „Życze-
nie” F. Chopina

–  CD z muzyką 
„Muzykanci-konsza-
belanci”

–  CD z muzyką 
F. Chopina – etiuda 
c-moll, latarki

–  „Goście” 
D. Gellnerowej

–  metalowe miski, 
garnki, drewniane 
i metalowe łyżki 
i metalowe przy-
krywki

–  wiersz „Wszystko 
może być 
użyteczne” 
E. Minczakiewicz

–  zakręcane butelecz-
ki po soczkach lub 
jogurtach, ziarno 
lub inne wypełnienie 
grzechotki

–  laski gimnastyczne

–  „Niesforny alfabet” 
G. Kasdepke 

 

–  wykonane przez dzieci 
grzechotki, bębenek

–  „Akademia 
malucha. Literki” 
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień czwarty:
Na pięciolinii

„Cyferkowo” – rysowanie 
po śladzie cyfry 

„W rytmie na trzy” – 
tworzenie zbiorów 
trzyelementowych

„Poranek muzyczny” – 
interpretacja ruchowa 
muzyki F. Chopina 

„Skaczące nutki” – nauka 
piosenki (cd.)

„Na pięciolinii  – utrwala-
nie liczenia liczebnikami 
porządkowymi, oraz 
pojęć: na, nad, pod

„Dyrygent” – zabawa 
rytmiczna z liczeniem

„Klucz wiolinowy” – 
wyklejanie plasteliną

„Kopiujemy nuty” – 
powtarzanie szlaczka wg 
podanego wzoru

„Kompozytor” – 
rysowanie po śladzie

„Muzykowanie” – odegra-
nie kompozycji dzieci

–  liczy obiekty do trzech,
– pisze cyfrę 3 po śladzie

–  rysuje odpowiednią 
liczbę kropek,

–  grupuje elementy po 
trzy,

–  wyklaskuje rytm

–  ilustruje muzykę 
poważną ruchem,

–  określa nastrój muzyki,

– zna tekst piosenki

–  posługuje się 
liczebnikami 
porządkowymi,

–  operuje pojęciami 
dotyczącymi położenia 
w przestrzeni

– zna budowę pięciolinii,
– liczy do czterech,
–  reaguje poprawnie na 

sygnały nauczyciela

–  tworzy pracę 
techniczną, wyklejając 
z plasteliny

–  odwzorowuje podany 
szlaczek

–  rysuje po śladzie 
pięciolinię oraz klucz 
wiolinowy

–  wysłuchuje kompozycji 
i nagradza je brawami

–  „Akademia malucha. 
Cyfry” – 3, kredki

–  kartki z narysowaną 
pięciolinią i kluczem 
wiolinowym, 
z podziałem na 
trzy takty, stemple 
z ziemniaków 
w kształcie nut

–  CD z muzyką 
Chopina

–  CD z piosenką 
„Skaczące nutki” 
muzyka B. Kolago, 
słowa D. Gellner

–  duży arkusz 
szarego papieru 
z wyrysowaną 
pięciolinią, kolorowe 
papierowe nuty, 
pisak

–  przygotowany 
arkusz z pięciolinią 
i nutami

–  kartki z wyrysowa-
nymi kluczami wio-
linowymi, plastelina 
lub włóczka i klej

–  sznurek, 10 starych 
płyt CD, papierowy 
klucz wiolinowy, pa-
ski różnokolorowego 
brystolu, kartki 
z narysowanymi 
pięcioliniami

–  kartki z naryso-
wanymi ołówkiem 
pięciolinią i kluczem 
wiolinowym, kredki

–  dzwonki lub key-
board, nuty dzieci
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień piąty:
Koncert 
muzyczny

„Kopiujemy nuty” – 
powtarzanie szlaczka wg 
podanego wzoru

„Różne dźwięki” – 
ćwiczenia słuchowe 

„Poranek muzyczny” – 
interpretacja ruchowa 
muzyki F. Chopina 

„Koncertowe a,b,c...” – 
rozmowa na podstawie 
wiersza

„Koncert” – uczestnictwo 
w koncercie muzycznym

„Pastelowa muzyka” – 
rysowanie do muzyki

„Serce dla Chopina” – 
praca grupowa

„Kolorowa muzyka” – 
zabawa orientacyjno- 
-porządkowa przy muzyce 
F. Chopina

„Instrument i pożegna-
nie” – rozwijanie słuchu 
muzycznego

–  odtwarza podany wzór

–  zna dźwięki wydawane 
przez różne materiały

–  ilustruje nastrój utworu 
muzycznego przy użyciu 
chusty animacyjnej

–  zna znaczenie powie-
dzeń występujących 
w wierszu,

–  wie jak należy zacho-
wywać się podczas 
koncertu,

–  słucha koncertu,
–  nagradza artystów 

oklaskami,
–  tańczy do muzyki

–  rysuje zgodnie z charak-
terem słyszanej muzyki

–  dekoruje salę wspólnie 
z grupą,

–  rozróżnia kolory i ich 
nazwy

–  reaguje na sygnały 
nauczyciela

–  żegna się z grupą, 
używając instrumentów 
alternatywnych

–  karty A-4 z nary-
sowaną pięciolinią 
i nutkami oraz 
druga – z samą 
pięciolinią, kredki

–  pojemniki, kasza, 
makaron, ryż, groch

–  CD z muzyką F. Cho-
pina – sonata b-moll, 
chusta animacyjna

–  wiersz „Koncertowe 
a,b,c...” B. Pierga, 
papier, pisak

–  pastele olejne, 
kartki, CD z muzyką 
Chopina, pędzle

–  taśma klejąca lub 
klej lub zszywacz

–  kartki z kolorowymi 
kluczami wiolino-
wymi, CD z muzyką 
Chopina

–  instrumenty 
perkusyjne lub 
alternatywne
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LUTY

Wierszyk
Sypie śnieg jak puch z poduszki,
Biegną chłopcy i dziewuszki
Lepić śnieżki i bałwanki.
Czas na łyżwy, narty sanki!
Chociaż w gawrach śpią niedźwiedzie,
Dzieci nie chcą w domu siedzieć,
Nawet mróz ich nie zatrzyma!
Lubią, gdy jest ostra ....

                             Urszula Kozłowska

PRZYSŁOWIA:
• Idzie luty, podkuj buty.
• Luty w lód okuty.
• Gdy mróz w lutym ostro trzyma, wtedy jest niedługa zima.
• Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.
• W lutym wody wiele – w lecie głodne nawet cielę.
• Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje; ale czasem tak się zżyma, że 

człek prawie nie wytrzyma.
• Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi.
• Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa zima, to jest niewątpliwa.

WAŻNIEJSZE DATY:
  2 lutego: Dzień Świstaka
10–11 lutego: Dzień Chorego
14 lutego: walentynki
17 lutego: Światowy Dzień Kota
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TYDZIEŃ PIERWSZY: ZIMA W GÓRACH 

DZIEŃ PIERWSZY: ZABAWY I SPORTY ZIMOWE

Proponowany zapis w dzienniku: 
– „Saneczki” – zabawa ruchowa w parach, reagowanie na sygnał.
– „Obserwacje lodu” – zajęcia badawcze.
– „Sporty zimowe” – ćwiczenia poranne.
– „Gwiazdka Sportowa ” – Maria Terlikowska.
–  „Zagadki Gwiazdki Sportowej” – poszerzanie słownictwa o nazwy sportów 

zimowych
–  „Śnieżki – zaproszenie do zabawy” – zabawa ruchowa z elementem ćwiczeń 

oddechowych i rzutu do celu
–  „Rozgrzewka przed zawodami” – ćwiczenia gimnastyczne – można je 

przeprowadzić na śniegu w ogrodzie.
– „Wiem, że...” – ćwiczenia językowe.
– „Zawody czystej wody”– wpajanie zasad.
– „Projektujemy trofea sportowe” – wykonanie medali i pucharów 

Zajęcia poranne

„Saneczki” – zabawa ruchowa w parach, reagowanie na sygnał

Przebieg:
Dzieci dobierają się w pary, jedno staje za drugim, podają sobie ręce – tworzą 

saneczki. Nauczyciel gra na janczarach, a dzieci biegają po sali. Gdy instrument 
cichnie – dzieci zamieniają się miejscami, a przy kolejnym powtórzeniu zmieniają pary.

„Obserwacje lodu” – zajęcie badawcze

Przebieg:
W kąciku badawczym – wyznaczonym ciepłym miejscu, np. przy kaloryferze, dzieci 

sprawdzają, co dzieje się z lodowymi soplami w ciepłym pomieszczeniu. Obserwują, 
jak się topią, zamieniają się w wodę. Sprawdzają ich temperaturę – dotykają i oceniają 
jako zimne (mierzą termometrem). Zauważają, że proces topnienia przebiega szybciej, 
jeśli podniesiemy temperaturę, np. przez podgrzanie sopli suszarką lub nawet ogrzanie 
ich ciepłą dłonią. 

Na koniec dnia oceniają temperaturę ogrzanej w pomieszczeniu wody. Uznają 
ja za ciepłą. Pojemnik z wodą zanoszą do zamrażalnika i pozostawiają na noc, by 
sprawdzić, co się stanie. 

Następnego dnia wyciągają wniosek, że proces jest odwracalny.
 
„Sporty zimowe” – ćwiczenia poranne

Przebieg:
•  „Wyścigi łyżwiarzy” – dzieci ustawione w rzędzie lekko pochylone do przodu 

biegają posuwistym krokiem. Biegną w lewą stronę po kole, lewą rękę ugiętą 
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w łokciu chowają do tyłu na plecy, a prawą wykonują energiczne machnięcia. 
Na sygnał klaśnięcia zmieniają kierunek biegu i ułożenie rąk. 

•  „Skoki narciarskie” – dzieci stają z równolegle ustawionymi stopami, pochylają 
tułów do przodu, a ręce odchylają do tyłu – wytrzymują chwilę w bezruchu 
i kończą ćwiczenie przysiadem, przenosząc ręce w przód. 

•  „Piruety na lodzie” – dzieci stają luźno w rozsypce, energicznie wykonują obroty 
ciała wokół własnej osi i unoszą proste ramiona w górę, starają się utrzymać 
równowagę. 

•  „Saneczkarze” – pary dzieci siadają na podłodze z wyprostowanymi w kolanach 
nogami. Drugie dziecko siada za kolegą w rozkroku i chwyta go za ramiona. 
Pierwsze dziecko z pary wychyla się w prawo, w lewo, do przodu i w tył, 
a drugie naśladuje ten ruch. Następuje zmiana miejsc.

Zajęcia główne

„Gwiazdka Sportowa” – słuchanie wiersza 

Przebieg:
Dzieci siedzą w kręgu i trzymając za brzegi folii malarskiej, lekko nią potrząsają. 

Nauczyciel trzyma w ręku różdżkę-gwiazdkę i „wyczarowuje śnieg” – posypując folię 
srebrzystym i białym konfetti i zaprasza dzieci w góry słowami wiersza: 

Gwiazdka Sportowa

Ja jestem Gwiazdka Sportowa,
Ja się przy piecu nie chowam,
Na łyżwach jeżdżę, na nartach.
Prawda, że jestem coś warta?

W góry zapraszam, do schronisk!
Dzwonek przy sankach mi dzwoni!
Zjeżdżam zakosem wspaniałym
Po śniegu gładkim i białym.
 
Sypię raz w lewo, raz w prawo,
Srebrzystą, śnieżną kurzawą!
W górach świętuję na dworze.
Coś piękniejszego być może?

 Maria Terlikowska, Gwiazdka Sportowa, w: Pegazem przez rok szkolny, 
 Warszawa 1982, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom niektóre słowa, np. kurzawa, schronisko.

„Zagadki Gwiazdki Sportowej” – poszerzanie słownictwa o nazwy sportów 
zimowych

Przebieg:
Nauczyciel pokazuje dzieciom zimowy sprzęt sportowy (mogą to być obrazki): 

sanki, jabłuszko do zjeżdżania z górki, narty, deskę snowboardowa, łyżwy i prosi, by 
chętne dzieci powiedziały, do czego służą, jak można spędzać czas na śniegu. 
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„Śnieżki – zaproszenie do zabawy” – zabawa ruchowa z elementem ćwiczeń 
oddechowych i rzutu do celu

Przebieg:
Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki cienkiego, białego papieru (mogą być serwetki 

śniadaniowe). Początkowo dzieci dmuchają na nie, trzymając za brzegi kartki, 
naśladują górski wiatr (wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami). Następnie, 
zgniatają je, robiąc kulki śniegowe, i podrzucają w górę, jakby bawiły się na śniegu. 
Na zakończenie rzucają śnieżkami w siebie nawzajem. Sprzątają salę, celując kulkami 
z bibuły do ustawionego na środku sali kosza.

„Rozgrzewka przed zawodami” – ćwiczenia gimnastyczne – można je 
przeprowadzić na śniegu w ogrodzie 

Przebieg:
Zaproś do rozgrzewki sportowców przed zawodami:
•  Zabawa orientacyjno-porządkowa – dzieci biegają swobodnie po terenie 

ogrodu. Na dźwięk janczarów zatrzymują się i wykonują kolejne polecenia 
nauczyciela:
– robią skłony tułowia: w przód, w bok,
–  wykonują wymachy ramion: naprzemiennie w przód, w bok i wiatraczki do 

przodu i do tyłu,
– robią kółka biodrami w lewo i w prawo,
–  stają w rozkroku i wykonują skręty boczne z rękoma ugiętymi w łokciach na 

wysokości barków,
–  wykonują wykrok do przodu kolejno każdą nogą i pogłębiają go, uginając 

kolano nogi przedniej, a prostując nogę z tyłu.
•  Ćwiczenia naprzemienne – naśladowanie biegu na nartach: 

–  bieg w miejscu z podnoszeniem kolan wysoko i klepanie w nie dłonią 
przeciwną (lewe kolano – prawa ręka, prawe kolano – lewa ręka),

–  bieg długimi krokami bez podnoszenia nóg wysoko – szuranie nogami, 
z zamachem rąk w przód naprzemiennie (noga lewa, prawa ręka do przodu). 

•  Ćwiczenia równoważne – naśladowanie jazdy na łyżwach: 
– obroty wokół własnej osi z wyprostowanymi w bok ramionami, 
– stanie na jednej, a następnie na drugiej nodze z rękoma na biodrach,
–  „jaskółka” – stanie na jednej nodze, druga prosta z tyłu, wychylenie tułowia do 

przodu, ramiona wyprostowane w bok.
•  Ćwiczenia w parach – jazda sankami:

–  dzieci ustawione jedno za drugim podają sobie ręce, pierwsze dziecko ciągnie 
drugie, które kuca; zamiana ról.

•  Ćwiczenie relaksacyjne – „orzełek”:
–  dzieci kładą się na plecach, wymachują w poziomie wyprostowanymi 

ramionami i nogami – robią ślad na śniegu.
•  Po ćwiczeniach bawią się na śniegu. Jeśli jest górka, zjeżdżają na jabłuszkach 

lub ciągną się na saneczkach. 

Zajęcia popołudniowe

„Wiem, że...” – ćwiczenia językowe
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Przebieg: 
Zawieś zdjęcia/rysunki zawodników sportów zimowych wycięte z gazet/kolorowanek 

(można wykorzystać wyszukiwarkę internetową: sporty zimowe/grafika). Porozmawiaj 
z dziećmi na temat dyscyplin sportów zimowych oraz znanych polskich zawodników 
ostatnich lat, np. Adama Małysza, Justyny Kowalczyk, ich zwycięstw i osiągnięć w sporcie. 

Poproś, by dzieci głośno dokończyły rozpoczęte zdania sformułowaniami 
poprawnymi gramatycznie:

Narciarz jeździ na ...
Łyżwiarz jeździ na ...
Saneczkarz jeździ na ...
Na nartach jeździ  ...
Na łyżwach jeździ ...
Na saneczkach jeździ ...

„Zawody czystej wody” – wpajanie zasad

Porozmawiajcie o konieczności stosowania reguł podczas zawodów sportowych. 
Wyjaśnij dzieciom pojęcie: gra fair play – to walka honorowa, gra uczciwa, zgodna 
z zasadami przyjętymi w danej dyscyplinie. Nauczcie się fragmentu wiersza, który 
razem głośno będziecie skandować. 

Zawody czystej wody

Anglik powie: „jest okay”,
Polak doda: „chcesz być wielki,
Odłóż na bok wszelkie gierki”.

Jest sportowcem pierwszej wody,
Kto wygrywać chce zawody,

Lecz się towarzysko spali
Ten, kto drwi ze swych rywali.

Szanuj swoich przeciwników
Niezależnie od wyników!

Bożena Pierga, w: Dobre wychowanie wierszem, 
Bielsko-Biała 2007, Wydawnictwo „Martel”

Przebieg:
Wspólnie, z pomocą dzieci wyjaśnijcie użyte w wierszu słowa i zwroty:
jest okay – jest dobrze, w porządku,
gierki – intrygi, kombinacje, podstęp,
sportowiec pierwszej wody – znakomity sportowiec, bez skazy,
towarzysko spali – towarzysko ośmieszy.

„Projektujemy trofea sportowe” – wykonanie medali i pucharów

Przebieg:
Z przedszkolnej gabloty z pamiątkami i trofeami wyjmij medale i puchary. Pokaż 

je dzieciom. Przypomnij, że złoty medal jest za pierwsze miejsce, srebrny – za drugie, 
a brązowy – za trzecie miejsce.
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Dzieci dzielą się na dwa zespoły, każda grupa pracuje przy oddzielnym stoliku, 
na którym znajdują się materiały do wykonania medali i pucharów. Przy jednym 
dzieci modelują je z samoschnącej gliny rzeźbiarskiej (do której mogą dolać trochę 
złotej gęstej farby plakatowej). Przy drugim – wycinają kształt z brystolu i kolorują 
olejnymi pastelami. W medalach robią dziurki do zawieszenia wstążek (dziurkaczem 
w kartonie lub wykałaczką w glinie). 

Z kartonowych pudełek po butach wspólnie przygotowują gablotkę na puchary, 
a przykrywki od pudełek wyściełają błyszczącą tkaniną lub folią aluminiową i układają 
tam wykonane medale.   

Uwaga!
Poproś dzieci o przyniesienie do kącika pamiątek przywiezionych z gór.

DZIEŃ DRUGI: ZAPROSZENIE W GÓRY

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Dziecięce marzenia” – ćwiczenia rysunkowe.
–„Góry – doliny” – zabawa utrwalająca pojęcia: w górze i w dole.
– „Sporty zimowe” – ćwiczenia poranne.
– Pejzaże zimowe” – zdjęcia i obrazy z albumów, poszerzanie słownictwa.
– „Lawina” – zabawa ruchowa, reagowanie na sygnał słowny.
–  „Górski pejzaż zimowy” – malowanie metodą chlapania z wykorzystaniem 

niekonwencjonalnych narzędzi – sita i szczoteczki.
– „Zbójnicy” – poznanie folkloru i stroju góralskiego. 
– „Zbójnicki” – słuchanie wiersza.
– „W murowanej piwnicy” – zabawa taneczna, gwara. 
– „Skrzypce” – poznanie instrumentu. 
– „Tajemnicze instrumenty” – informacja o innych instrumentach górali.
– „Echo” – zabawa słuchowa. 
– „Bądź bezpieczny” – jak bezpiecznie jeździć na nartach.
–  „W górę i w dół” – zabawa kształtująca własny punkt widzenia w kierunku do 

góry i w dół.

Zajęcia poranne

„Dziecięce marzenia” – ćwiczenia rysunkowe

Przebieg:
Zachęć dzieci, by narysowały, jakie zabawy/sporty zimowe na śniegu lubią 

najbardziej lub wybrały obrazki do pokolorowania. Wykonane prace wieszają na 
tablicy w sali i opowiadają kolegom o swoich marzeniach sportowych: Jakie sporty 
chcieliby uprawiać. 

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   39 13-02-14   09:39



40

„Góry – doliny” – zabawa utrwalająca pojęcia: w górze i w dole

Przebieg:
Dzieci stoją w kole, trzymają się za ręce. Na Twoją komendę: „do góry” lub „do 

dołu”, dzieci unoszą wyprostowane ramiona do góry lub trzymają je w dole. Aby 
utrudnić zadanie, komendy możesz powtarzać i to coraz szybciej.

„Sporty zimowe” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Pejzaże zimowe” – zdjęcia i obrazy z albumów, poszerzanie słownictwa

Przebieg:
Zaproś dzieci do kącika, w którym zgromadzone są książki ze zdjęciami pejzaży 

górskich, pocztówki z zimowymi widokami gór, zdjęciami przyniesionymi przez 
dzieci. Porozmawiajcie o tym, co przedstawiają ilustracje i co dzieci widziały, będąc 
w górach z rodzicami. Przeczytaj ciekawe informacje z wybranych książek: 

GÓRY występują na wszystkich kontynentach. Mają wiele cech wspólnych, lecz 
każde są w swoim rodzaju. Jedne mają ostro zakończone szczyty, inne zaokrąglone 
i łagodne zbocza. Spiczaste, często ośnieżone wierzchołki, strome zbocza oraz wąskie 
doliny są charakterystyczne dla gór młodych. Góry stare mają spłaszczone wierzchołki 
oraz szerokie doliny. Zostały zniszczone przez wodę, wiatr i mróz. Najbardziej znane 
łańcuchy górskie na świecie to: Himalaje, Andy, Kordyliery, a w Europie Alpy.

W wysokich górach śnieg nie topnieje, lecz ubija się i stopniowo przekształca się 
w lód – gromadzony latami tworzy LODOWIEC.

W zimie, kiedy pada gęsty śnieg i wieje wiatr, powstają ZAMIECIE. Gdy śnieg 
pokrywa drzewa i skały, tworzą się baśniowe krajobrazy.

Gdy śnieg odrywa się od podłożą i z wielką siłą i prędkością zsuwa się po zboczu 
góry, powstaje LAWINA. 

Można poszerzyć informacje, które zainteresują dzieci.

Wyraz do globalnego czytania: góry

Emilie Beaumont, Księga gór, Lublin 1998, Wydawnictwo Paweł Skokowski

„Lawina” – zabawa ruchowa, reagowanie na sygnał słowny

Przebieg:
Dzieci ustawione na jednej linii, przygotowane do biegu, czekają na właściwy 

sygnał słowny – „lawina”. Zastosuj różne inne sygnały słowne i dźwiękowe, np. 
klaśnięcie, gwizdnięcie, okrzyki: już, bieg, start itp., by zmylić dzieci. Jeśli wystartują 
na niewłaściwy sygnał, wracają na linię startu. Jeśli padnie hasło: „lawina”, dzieci jak 
najszybciej – jak lawina śnieżna – mają dobiec do przeciwległej ściany.

„Górski pejzaż zimowy” – malowanie metodą chlapania z wykorzystanie 
niekonwencjonalnych narzędzi – sita i szczoteczki

Przebieg:
Zabawę plastyczną zaczynamy od uformowania masywu górskiego z szarego 

papieru (trzeba pognieść). Malujemy góry metodą chlapania, np. duży pędzel 
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malarski – ławkowiec moczymy w białej farbie i nim chlapiemy lub pryskamy kciukiem 
np. ze zużytej szczoteczki do zębów zamoczonej w białej farbie plakatowej lub 
używając plastikowego sita, które pocieramy szczoteczką zamoczoną w farbie.

Najlepiej zabezpieczyć dzieci ceratowymi fartuchami, a stolik i podłogę folią 
malarską, by nie zachlapać farbą miejsca pracy.

„Zbójnicy” – poznanie folkloru i stroju góralskiego 

Przebieg:
Zaproś dzieci w góry do góralskiej chaty, w której bawią się górale i opowiadają 

o sławnych zbójnikach, którzy zabierają bogatym i dają biednym. Mężczyźni mają 
na sobie góralskie stroje (ilustracja/zdjęcie, grafika z komputera – wyszukiwarka 
internetowa). Na podstawie ilustracji omówicie charakterystyczne elementy stroju 
góralskiego: kierpce, spodnie z naszywkami, koszula z haftem, kapelusz z piórkiem 
i ciupagi. Dzieci oglądają przyniesione z domu do kącika góralskiego pamiątki.  

„Zbójnicki” – słuchanie wiersza

Przebieg:
Przed recytacją wiersza proś, by dzieci zwróciły uwagę na elementy 

humorystyczne utworu: 

Zbójnicki

W murowanej piwnicy
Tańcowali zbójnicy.

Jak ten pierwszy skoczył w górę –
To w suficie wybił dziurę.

Jak ten drugi tupnął nogą –
To się znalazł po podłogą.

Jak ten trzeci się zawinął –
Wyleciały drzwi z futryną.

Jak się czwarty rozweselił –
Cztery ściany diabli wzięli.

Jak ciupagą rypnął piąty –
Poszły w drzazgi wszystkie gonty.

Jak ten szósty zaczął tupać – 
Zawaliła się chałupa.

A ten siódmy to był baca –
Skoczył w górę i nie wraca.
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Pewnie siedzi na Giewoncie
I rozmyśla o remoncie...

  Wanda Chotomska, w: Tańce polskie, 
  Warszawa 1981, „Nasza Księgarnia”

„W murowanej piwnicy” – zabawa taneczna, gwara 

Posłuchajcie nagrania piosenki. Zwróć dzieciom uwagę na elementy gwary 
góralskiej. Wszyscy głośno powtarzają akapit, który jest powtarzany w piosence.

Ustawienie do tańca:
Dziewczynki stoją w półkolu i trzymając się za spódnice, odchylają się na boki.
Chłopcy ustawieni w kręgu, trzymają się za ramiona, rytmicznie tupią prawą nogą. 

W murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy
Kazali se piknie grać i na nózki spozirać, hej!  Bis

Rozchodzą się i stojąc w kręgu stukają o podłogę laskami gimnastycznymi. 

Tańcowałbyk kiebyk móg, kiebyk ni mioł krzywyk nóg.
A ze krzywe nózki mom, co podskoce, to sie gnom, hej! Bis

Indywidualne popisy w środku koła – kucają i wyrzucają jedna nogę do przodu, 
ręce skrzyżowane na wysokości barków.

W murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy
Kazali se piknie grać i na nóżki spozirać.  Bis

Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy byli mali, wybór i opracowanie Katarzyna 
Zachowicz-Jasieńska, Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, CD 23

„Skrzypce” – poznanie instrumentu 

Przebieg:
W kapeli góralskiej podstawowym instrumentem są skrzypce. 
Pokaż dzieciom skrzypce lub ilustrację i opowiedz, jak wyglądają.
Skrzypce to instrument smyczkowy. Pudło rezonansowe ma dwa otwory w kształcie 

litery f. Długa szyjka zakończona jest główką. Od niej rozpięte są cztery struny, na 
których gra się smykiem.

Zaprezentuj nagranie z muzyką graną na skrzypcach.  

Np. Alicja Twardowska, Wojciech Próchniewicz, Wesołe instrumenty, Warszawa, Wydawnictwo „Werset”, CD nr 2 

„Tajemnicze instrumenty” – informacja o innych instrumentach górali

Przebieg:
Pokaż dzieciom ilustracje przedstawiające inne instrumenty charakterystyczne dla 

góralskiej kapeli i opowiedz o nich.
Dudy – dudy podhalańskie – gajdy, nazywane są też kozą lub kozłem, gdyż worek 

powietrzny jest wykonany z koziej skóry. Dudy żywieckie były nadmuchiwane ustami. 
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Trombity – to instrumenty o długości dochodzącej do 4 metrów. Trombita służyła 
do porozumiewania się między pasterzami na duże odległości np. z hali na halę lub 
z hali do wioski. 

Róg pasterski – jest to instrument, który  zabierał ze sobą każdy juhas wychodzący 
ze stadem na hale. Służył do kontaktu i porozumiewania się pasterzy pomiędzy sobą,  
pomiędzy stadami w obrębie  hali, a także do sygnalizacji o niebezpieczeństwie. 
Nosiło się go na ramieniu i cały czas był „pod ręką”.

„Echo” – zabawa słuchowa 

Przebieg:
Powtarzanie ze zmniejszającym się natężeniem, coraz ciszej, różnych słów: góry, 

górale, góralka, zbójnicy, ...

Zajęcia popołudniowe 

„Bądź bezpieczny” – jak bezpiecznie jeździć na nartach

Przebieg:
W górach podczas zjazdów należy zachowywać następujące zasady 

bezpieczeństwa:
• Rano sprawdzić prognozę pogody i dowiedzieć się, które trasy są otwarte.
• Posmarować twarz kremem ochronnym.
• Założyć na głowę kask ochronny.
• Na trasach uważać na innych narciarzy.
• Nie tarasować przejazdu innym narciarzom.
• Znać numery telefonów do pomocy w górach – 112, 985, 601 100 300.

„W górę i w dół” – zabawa kształtująca własny punkt widzenia kierunku do góry 
i w dół.

Przebieg:
Zaproś dzieci na wycieczkę w góry. Rozłóż na dywanie krążki gimnastyczne. 

To będą szczyty górskie. Dzieci zakładają szarfy na szyję i spacerują pomiędzy 
krążkami. Wchodzą na szczyt w rytmie, który coraz wolniej wystukujesz na laskach 
gimnastycznych – ciupagach. Idziemy coraz bardziej zmęczeni w górę. Uderzenie 
mocne – każde dziecko wchodzi na wybrany krążek i podnosi w górę ręką z szarfą. 
Macha nią radośnie, jak zdobywca szczytu. Potem schodzą z krążka bardzo powoli 
i ostrożnie, zwiększając tempo marszu, zgodnie z rytmem wystukiwanym przez 
Ciebie. Schodzimy coraz szybciej w dół! Mocne uderzenie – dzieci są w dolinie 
i pochylają się, by np. podnieść kamyk. 

Wszyscy stają, by odpocząć po wycieczce w góry. Wystukuj na przemian rytm 
coraz wolniejszy lub coraz szybszy, a dzieci mają za zadanie odgadnąć, czy jest to 
sygnał do góry, czy na dół i pokazują ręką z szarfą kierunek do góry lub w dół.
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DZIEŃ TRZECI: BAŁWANKOWA RODZINA

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Robimy stroje teatralne” – praca techniczna.
–  „Podaj woreczek” – zabawa w rzędzie z woreczkiem gimnastycznym utrwalająca 

pojęcia: górą i dołem.
– „Sporty zimowe” – ćwiczenia poranne.
– „Bałwankowa rodzina” – Marek Głogowski.
–  „Rozgrzewka” – ćwiczenia gimnastyczne (można je przeprowadzić na śniegu 

w ogrodzie).
– „E jak Eskimos” – wysłuchanie opowiadania.
– „Esy-floresy” – poznanie obrazu graficznego litery e, rysowanie po śladzie.
– „Gdzie jest ukryta głoska e?” – ćwiczenie słuchu fonematycznego. 

Zajęcia poranne

„Robimy stroje teatralne” – praca techniczna

Przebieg:
Wykonanie marchewkowego nosa z czerwonego papieru: ¼ koła sklejamy na 

brzegu, dziurkaczem robimy na brzegu dwie dziurki i przywiązujemy gumkę.
Wykonanie korali jarzębiny – zgniecione w kulki czerwone serwetki lub kawałki 

krepiny nawlekamy na nitkę przy pomocy nauczyciela.
Wykonanie cylindra/garnka – z pasa czarnego brystolu zwijamy rulon, robimy 

otok na głowę dziecka. Dziurkaczem robimy dwie dziurki i zawiązujemy gumkę. 

„Podaj woreczek” – zabawa w rzędzie z woreczkiem gimnastycznym utrwalająca 
pojęcia: górą i dołem

Przebieg:
Dzieci ustawiają się w rozkroku, luźno, w rzędzie. Pierwsze dziecko otrzymuje 

woreczek i ma podać go stojącemu za nim dziecku: dołem, między nogami lub górą, 
nad głową, zgodnie z Twoim poleceniem.

„Sporty zimowe” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Bałwankowa rodzina” – inscenizacja

Przebieg:
Przeprowadzamy z dziećmi zabawę w teatr. Powtarzamy ją ze zmianą aktorów. 
Występują:
Bałwan – w garnku na głowie
Bałwankowa – jego żona 
Bałwanek – ich synek z marchewkowym nosem
Dzieci
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(Dzieci stoją półkolem, twarzą do widzów, przed nimi stoi bałwan.)

Dzieci:
Czemu stoisz, mój Bałwanku,
Ze spuszczoną głową?
Pewnie chciałbyś mieć przy sobie
Panią Bałwankową?

Bałwan:
Oj, tak, tak!
Oj, tak, tak!
Dobrej żony wciąż mi brak!
Oj, tak, tak!
Oj, tak, tak!
Bałwankowej brak!

(Bałwan podchodzi do dziewczynki z kręgu i wyprowadza ją na środek, zakłada jej 
korale z jarzębin, tańczą w kółku.)

Dzieci:
Ma korale z jarzębiny
Bałwankowa żona,
Ale łatwo poznać z miny,
Że jest czymś zmartwiona.

Bałwankowa:
Oj, tak, tak!
Oj, tak, tak!
Mego synka wciąż mi brak!
Oj, tak, tak!
Oj, tak, tak!
Synka ciągle brak!

(Bałwan i Bałwankowa podchodzą do chłopca z kręgu i wyprowadzają go na środek.)

Dzieci:
Stoi bałwan z Bałwankową,
W środku zaś Bałwanek.
Jeszcze chwila i rozpoczną 
Bałwankowy taniec.

Bałwanek:
Oj, tak, tak!
Oj, tak, tak!
Przydałby się jeszcze brat! 

(Podchodzi do kolegi i zaprasza na środek.)
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Wszyscy:
Oj, tak, tak!
Oj, tak, tak!
Siostrzyczka i brat!

(Zapraszają do kółka dziewczynkę. Cała rodzina kręci się w kółku.
Pozostałe dzieci z kręgu klaszczą.)

Dzieci zapraszają widzów z młodszych grup i przedstawiają inscenizację.

Marek Głogowski, Bałwankowa rodzina, w: Zabawa w teatr, PUBLICAT SA MMX

„Rozgrzewka” – ćwiczenia gimnastyczne (można je przeprowadzić na śniegu 
w ogrodzie)

Zajęcia popołudniowe

„E jak Eskimos” – wysłuchanie opowiadania

Przebieg:
Wprowadź dzieci w odpowiedni nastrój do słuchania opowieści słowami: W długie 

zimowe wieczory, gdzieś wysoko w górach, po wyczerpujących zimowych zabawach 
na górskich stokach, lubimy słuchać zabawnych opowieści. Posłuchajcie historii 
o małym Eskimosie:

Niektórzy to mają naprawdę dziwne zmartwienia!...
Na przykład pewna literka e bardzo, ale to bardzo smuciła się faktem, że jest 

mało wyrazów na e, które można fajnie zilustrować.
– Jak to mało?! – oburzył się Eskimos. – A „echo”?!
– A jak zilustrujesz echo?! – wtrąciła ekierka. – Już chyba łatwiej narysować 

„elektryczność”!...
Eskimos jednak uparł się, że „echo” łatwiej narysować niż „elektryczność” – a już 

najłatwiej narysować ciastko o nazwie „ekler”.
– E tam! – wzruszył ramionami przysłuchujący się tej dziwnej rozmowie elf. – a co 

powiecie o słowie „ekspres”? Albo o ... no... jak się nazywa to coś w kinie, na czym 
wyświetla się filmy? A, wiem – ekran!...

– Ekran jest fajny! – ucieszyła się literka e. – A ja jeszcze myślałam o pani, która 
sprzedaje w sklepie... Taka pani to chyba „ekspedientka”?...

– Na pewno, a nie chyba! – powiedziała ekierka. – A wiecie, jak nazywa się 
książka, z której dzieci uczą się czytać?

– Elementarz! – wrzasnął ucieszony Eskimos.
– A taka wielka wielotomowa księga – zapytał elf – do której można zajrzeć, gdy 

się czegoś nie wie?...
– „Encyklopedia”! – krzyknęła zadowolona literka e. – A są jeszcze przecież takie 

wyrazy jak „elegant” i „Europa”, i „ekstra”!...
– Tylko jak zilustrujesz „ekstra” – Eskimos popatrzył na nią ponuro.
– Niech ilustrator się o to martwi – mruknęła literka e. – Ja idę na eklera!

Grzegorz Kasdepke, E – jak Eskimos, w: Niesforny alfabet, 
Łódź 2006, Wydawnictwo „Literatura” 
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Poproś dzieci, by wymieniły zapamiętane słowa na e, które wystąpiły w opowiadaniu. 
Podaj przykłady słów, w których e znajduje się w środku: pies, ser, zebra, a może dzieci 
podadzą inne przykłady?

Wybierz trzy z nich o różnej liczbie głosek. Dzieci liczą głoski i mówią, który 
z wyrazów jest najdłuższy, a który najkrótszy. 

„Esy-floresy” – poznanie obrazu graficznego litery e, rysowanie po śladzie 

Przebieg:
Pokaż dzieciom, jak wygląda literka e i omów jej wygląd. Zachęć do napisania po 

śladzie wielkiej i małej litery e.

Polecenie:
Narysuj po śladzie literkę e. Uzupełnij literą e podpisy do obrazków.

Akademia Malucha. Literki, zeszyt 1– literka e, Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk 

„Gdzie jest ukryta głoska e?” – ćwiczenie słuchu fonematycznego

Przebieg:
Podaj przykłady różnych słów, a zadaniem dzieci jest wysłuchanie, gdzie znajduje 

się głoska e. Czy jest w środku, na początku, czy na końcu słowa. 
Przykłady wyrazów z e w śródgłosie, np.: dres, antena, drzewo, cebula, grzebień, 

gazeta, helikopter, karuzela, gwizdek, kaloryfer, ołówek, kapsel itp.; położenie głoski e 
na początku, np.: ekran, ekierka, Eskimos, elektryczność, Edek, Edyta; położenie głoski 
e na końcu – puzzle, żołędzie, sanie, morze, grabie, itp. 

DZIEŃ CZWARTY: BAŁWANKOWO

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Do góry” – reagowanie na sygnał słowny.
–  „Ślady na śniegu” – rysowanie oburącz równoległych linii po śladzie – w pionie 

i na dużym formacie.
– „Sporty zimowe” – ćwiczenia poranne.
– „Sanna ” – zabawa przy piosence.
– „Halny” – improwizacja ruchowa z białym tiulem lub szyfonem.
– „Bałwanki” – liczenie liczebnikami porządkowymi do treści wiersza.
–  „Bałwanki w pałacu pani Zimy” – zabawa dydaktyczna, utrwalanie znajomości 

liczebników porządkowych.
– „Cyfra 1”– poznanie obrazu graficznego cyfry 1.
–  „Po schodach” – gra dydaktyczna kształtująca umiejętność orientowania się 

w otoczeniu, stosowanie się do reguł podczas gry.
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Zajęcia poranne

„Do góry” – reagowanie na sygnał słowny

Przebieg:
Dzieci leżą na plecach na dywanie z zamkniętymi oczami i chwilę się relaksują. 

Nauczyciel wydaje różne sygnały do szybkiego wstania: hop, hej, już, wstań, może 
klasnąć, tupnąć, gwizdnąć, ale tylko komenda „do góry” upoważnia dzieci do 
szybkiego poderwania się i przyjęcia postawy. Dziecko, które ostatnie wstanie, siada 
w siadzie skrzyżnym i już nie uczestniczy w zabawie. Pozostali kładą się i wstają, aż 
do ostatniego dziecka, które zostaje zwycięzcą. 

 
„Ślady na śniegu” – rysowanie oburącz równoległych linii po śladzie – w pionie i na 
dużym formacie

Przebieg:
Narysuj równoległy falisty ślad (np. narciarza) na papierze o dużym formacie, 

np. na kartce z kalendarza ściennego i przypnij go do tablicy. Dzieci rysują go 
oburącz z dołu do góry – mówią głośno: „do góry” i z góry na dół, mówiąc: „do dołu”.  

„Sporty zimowe” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Sanna” – zabawa przy piosence

Przebieg:
Zaproponuj dzieciom zabawę w kulig. Na początek słuchają piosenki, podczas której 

dowolnie akompaniują na instrumentach perkusyjnych (dwa zespoły: janczary i kołatki). 
Głośno powtarzają za Tobą słowa, wystukują na instrumentach każdą sylabę.
Podczas kolejnego słuchania dzieci na kołatkach wystukują miarowo rytm 

ósemkami – stukot kopyt końskich, a dzieci z janczarami uderzają raz na każde 
„dzyń”. Następnie śpiewają pierwszą zwrotkę piosenki i ilustrują ruchem jej treść: 

Zima, zima, zima,   – klaszczą rytmicznie,
Pada, pada śnieg.  – ręce pokazują spadający śnieg od góry do 
        podłogi,
Jadę, jadę w dal sankami. – podskakują z wysoko uniesionymi kolanami
Sanki dzwonią dzwoneczkami – w parach, jedno za drugim, biegną po sali, 
Dzyń, dzyń, dzyń...  – naśladują głosem dzwonki – dzyń, dzyń, 
dzyń...

Słowa drugiej zwrotki śpiewa chętne dziecko (jeśli trzeba – razem z Tobą).

Jaka pyszna sanna,  – klaszczą,
Parska raźno koń.   – kląskają językiem,
Jadę, jadę w dal sankami. – podskakują z wysoko uniesionymi kolanami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami  – w parach, jedno za drugim, biegną po sali, 
Dzyń, dzyń, dzyń...  – naśladują głosem dzwonki – dzyń, dzyń, dzyń...
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Na zakończenie, na melodii piosenki (śpiewają, na sylabie „la”) dzieci poruszają 
się po sali krokiem dostawnym.

Sanna, muzyka Adam Markiewicz, słowa Barbara Kossuth, 
w: Urszula Smoczyńska, Kalendarz muzyczny w przedszkolu, 
Warszawa 2012, Wydawnictwo „Pani Twardowska”

„Halny” – improwizacja ruchowa z białym tiulem lub szyfonem

Przebieg:
Dzieci dzielą się na dwie grupy. Pierwsza  chwyta za brzegi tkaniny, druga kładzie 

się pod spodem w dowolnej pozycji. Dzieci w klęku delikatnie wachlują materiałem 
i cicho syczą na głosce: s..., gdy nauczyciel powie „halny” – mocno szarpią i głośno 
szumią na głosce: sz... a na hasło: „koniec”,  dzieci cichną, unoszą tkaninę wysoko 
i puszczają, przykrywając kolegów. Po chwili podnoszą materiał i zamieniają się 
rolami. 

Antonio Vivaldi, Cztery pory roku. Zima, płyta CD

„Bałwanki” – liczenie liczebnikami porządkowymi do treści wiersza

Przebieg:
Przeczytaj dzieciom wiersz „Bałwanki” i zilustruj treść wiersza kukiełkami bałwanków 

zrobionymi z dwóch styropianowych kulek różnej wielkości (na długiej wykałaczce). 
Przygotuj trzy bałwanki różniące się nakryciami głowy: w kapeluszu, w garnku, 
w stożkowej czapce. Sanki do inscenizacji można zrobić z pudełka po butach. 

Bałwanki drogą szły,
Bałwanków było trzy.
...Aż przyszedł nocą dziś
Puszysty, biały miś
I zabrał trzy bałwanki
Na wielkie srebrne sanki...
...gdzie śnieg, gdzie wiatr, gdzie mróz,
Gdzie sroga zima biała
Ma z lodu srebrny pałac.

 
Po wysłuchaniu wiersza wszystkie dzieci liczą głośno bałwanki liczebnikami 

głównymi. Następnie chętne dzieci liczą kolejne bałwanki: wsiadające do sanek 
(można zrobić dziurki na wykałaczki w dnie pudełka) i wysiadające liczebnikami 
porządkowymi, a Ty zadawaj pomocnicze pytania:

– Jak wyglądał bałwanek, który pierwszy wsiadł do sanek?
– Jak wyglądał bałwanek, który drugi wsiadł do sanek?
– Jak wyglądał bałwanek, który trzeci wsiadł do sanek?
Poproś kolejne dzieci, by w podanej przez Ciebie kolejności zainscenizowały 

wsiadanie i wysiadanie bałwanków z sanek, np. pierwszy w kapeluszu, drugi 
w garnku, trzeci w stożkowej czapce na głowie itd.

Sto pomysłów zajęć i zabaw z „Domowego Przedszkola”, Warszawa 1992, WSiP 
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„Bałwanki w pałacu pani Zimy” – zabawa dydaktyczna, utrwalanie znajomości 
liczebników porządkowych

Przebieg:
Przygotuj kartę pracy, na której narysowanych jest kilka bałwanków z zabawnymi 

minami, które goszczą w pałacu pani Zimy.
Dzieci otrzymują zadanie, w którym mają dorysować bałwankom przedstawionym 

na kartce różne nakrycia głowy i powiedzieć, ile jest bałwanków razem, wskazując 
palcem kolejne. Posługując się liczebnikami porządkowymi, powiedzą, który bałwanek 
ma jakie nakrycie głowy.

Zajęcia popołudniowe

„Cyfra 1”– poznanie obrazu graficznego cyfry 1

Przebieg: 
Zawieś na tablicy sylwetę bałwanka i umieść pod nią cyfrę 1. Najpierw Ty, a potem 

dzieci liczą głośno: jeden bałwan i rysują ramieniem przed sobą jedynkę.
Następnie oglądają stronę w książce i wykonują polecenia.
Polecenie:
Ile kotów tu widzisz? Napisz 1 po śladzie.
Napisz po śladzie i samodzielnie cyfrę1.
Ile tu jest: jabłek, truskawek, bananów? Pokoloruj owoce.

Akademia malucha. Cyferki, Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk 

„Po schodach” – gra dydaktyczna kształtująca umiejętność orientowania się 
w otoczeniu, stosowanie się do reguł podczas gry

Przebieg:
Ułóż wraz z dziećmi na dywanie schody z kilkunastu kolorowych kartek A4, które 

idą w górę i schodzą w dół. (Można je brzegami połączyć za pomocą zszywacza, lub 
klejącą taśmą papierową przykleić do podłogi.) Poproś, by dzieci kolejno wchodziły 
na stopnie o jeden wyżej, a po wejściu na najwyższy stopień – schodziły po jednym 
stopniu na dół, mówiąc głośno – jeden.

Zasady gry:
Dzieci podzielone na dwa zespoły, wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela, 

który jest „pionkiem” – oznaczonym szarfą. „Pionki” stają z dwóch stron na początku 
schodów i kolejno rzucają kostką. Grę rozpoczyna ta drużyna, która wyrzuci większą 
liczbę oczek. Dzieci kolejno, naprzemiennie z każdej drużyny, rzucają kostką. Pionki 
wchodzą na kolejne schody i liczą wraz ze swoją drużyną, kolejne stopnie: pierwszy, 
drugi, trzeci itd., zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek na kostce. Wygrywa ta drużyna, 
która pierwsza wejdzie na górę i zejdzie ze schodów po przeciwnej stronie. Grę 
rozgrywamy kilkakrotnie, zmieniając dzieci-pionki.
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DZIEŃ PIĄTY: WYCIECZKA W GÓRY 

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Tor przeszkód” – zabawa rozwijająca kreatywność.
– „Sporty zimowe” – ćwiczenia poranne.
– „Łańcuchy górskie” – praca plastyczna z trójkątów.
– „Kolejka górska” – zabawa ruchowa.
– „Góry w Polsce ” – poszerzanie słownictwa i zaznaczanie na mapie.
– „Po co nam góry?” – opowiadanie nauczyciela.
– „Szlaki górskie” – zabawa na orientację. 
– „Zabawa w rymy” – ćwiczenia językowe.
– „Śnieżyca” – zabawa kształtująca zrozumienie położenia na kartce: góra – dół.
– „Co zniknęło ze środka koła” – zabawa ćwicząca spostrzeganie.

Zajęcia poranne

„Tor przeszkód” – zabawa rozwijająca kreatywność

Przebieg:
Nauczyciel rozkłada na dywanie gazety – kry lodowe i rozstawia krzesełka – 

tratwy, tak by można było przedostać się z jednej strony sali na drugą, nie dotykając 
podłogi (dywanu). Dzieci wybierają dowolny sposób poruszania się i trasę. Przy 
kolejnym powtórzeniu nauczyciel utrudnia zabawę, zabierając niektóre kry i tratwy.

„Sporty zimowe” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Łańcuchy górskie” – praca plastyczna z trójkątów

Przebieg:
Zawieś na tablicy duży biały trójkąt. Zapytaj dzieci, czy kształt trójkąta przypomina 

im górę. 
Każde z dzieci otrzymuje karton, nożyczki, zszywacz, klej i watę.
Dzieci wycinają białe trójkąty różnej wielkości i przyklejają je na kartce jeden obok 

drugiego jak pasmo gór. Górskie szczyty oklejają cienką warstwą waty – śniegiem. Niebo 
smarują klejem i posypują konfetti zrobionym dziurkaczem z białego papieru – imituje 
śnieg. Nauczyciel łączy prace w jeden długi pas łańcuchów górskich, który zawiesza 
spinaczami biurowymi na sznurku rozwieszonym w sali wzdłuż tablicy/ściany. Pomiędzy 
najwyższymi szczytami rozciąga nitkę lub cienki sznurek i przyczepia do niego pudełeczka 
po zapałkach – jako gondole kolejki górskiej.

„Kolejka górska” – zabawa ruchowa

Przebieg:
Przygotuj gumy do skakania. Do każdej przywiąż szarfę – miejsce zaczepienia 

wagonika.
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Dzieci dobierają się w trzyosobowe zespoły. Dwoje dzieci staje w odległości 
naprzeciw siebie, zakładają gumę na wysokości pasa. Trzecie dziecko jest wagonikiem – 
staje w środku gumy i chwyta ręką supeł. Pozostałe dzieci przesuwają gumę obydwiema 
rękami, tak by wagonik mógł się przesunąć do przodu lub do tyłu. Gdy dotknie kolegi, 
zamieniają się rolami.

„Góry w Polsce” – poszerzanie słownictwa i zaznaczanie na mapie

Przebieg:
Zapoznaj dzieci z nazwami gór i wybranych pasm górskich oraz pokaż ich 

położenie na mapie Polski, wyjaśnij znaczenie kodu kolorystycznego – kolorów 
stosowanych na mapach fizycznych. Karteczkami samoprzylepnymi oznacz niektóre 
spośród najwyższych szczytów górskich, wysokość odczytaj z mapy.

Góry na terenie Polski to: Tatry – najwyższe, Sudety, i Góry Świętokrzyskie – najstarsze.
Pasma górskie w Polsce – przykłady:
– Góry Świętokrzyskie – Łysogóry,
– Karpaty – Tatry, Pieniny, Beskidy, Gorce, Bieszczady,
– Sudety – Karkonosze, Góry Stołowe, Góry Sowie.
Najwyższe szczyty: Rysy w Tatrach (2499 m n.p.m.), Śnieżka w Karkonoszach 

1602 m n.p.m., Łysica w Górach Świętokrzyskich 612 m n.p.m.
Giewont jest najwyższą górą w Tatrach Zachodnich o wysokości 1894 m n.p.m., 

która znajduje się w całości na terenie Polski. 

„Po co nam góry?” – opowiadanie nauczyciela

Tatry to jedyny w Polsce obszar o charakterze wysokogórskim. Był zawsze trudniej 
dostępny, co powodowało, że przez wiele wieków teren ten nie był zagospodarowany 
przez człowieka. Dawało to możliwość swobodnego działania sił przyrody i uchroniło 
Tatry przed większymi przekształceniami.

Zapytaj dzieci i uzupełnij brakujące informacje:
Po co tworzy się parki narodowe, takie jak Tatrzański Park Narodowy?
Do najważniejszych funkcji społecznych należą: ochrona przyrody, badania 

naukowe, turystyka, sport, rekreacja, ochrona dziedzictwa kulturowego, a także 
funkcje niematerialne: inspiracje twórcze, edukacja przyrodnicza czy odnowa duchowa 
społeczeństwa. Dyrekcja Parku wypełnia te zadania poprzez wyspecjalizowane komórki 
organizacyjne z pełnym respektowaniem zasady nadrzędności ochrony przyrody. 

„Szlaki górskie” – zabawa na orientację 

Przebieg:
Wytłumacz dzieciom, że szlaki turystyczne to wyznaczone przejścia dla turystów, 

które dla ułatwienia są oznaczone kolorami np. niebieskim, czerwonym, żółtym.
Zadaniem dzieci jest przejście po sali według oznaczeń. Będą to sznurki w różnych 

kolorach.

„Zabawa w rymy” – szukanie rymów do podanych słów

Przebieg:
Dzieci dzielimy na dwa zespoły, których zadaniem jest znalezienie rymów do 

podanych przez Ciebie słów. Każda dobra odpowiedź nagradzana jest punktem 
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w postaci koralika do słoika grupy. Nagrodą za udział obu drużyn w zabawie jest 
zadanie zagadki-rymowanki przeciwnikom.

góry – rury, wióry
góra – dziura, kura, rura
górka – córka
hale – bale, lale
las – bas, pas
biało – mało, lało, ciało
zbój – stój, strój, słój, mój, bój, rój
góralka – pralka, zmywarka
sanna – wanna, panna, fontanna
gwara – wiara, para, szpara
narty – karty 
laska – łaska, maska
trasa – kasa, masa, prasa 

Zajęcia popołudniowe

„Śnieżyca” – zabawa kształtująca zrozumienie położenia na kartce: góra – dół

Przebieg:
Na tablicy lub ścianie wieszamy duży arkusz szarego papieru, tak by dzieci mogły na nim 

rysować. Wzdłuż dolnej krawędzi arkusza narysuj linię białą kredą, a na górze linię niebieską. 
Wyjaśnij, że biała linia to dół kartki, a niebieska symbolizuje niebo i jest to góra kartki. 

Dzieci kolejno podchodzą do kartonu i głośno nazywają i pokazują, gdzie jest góra 
i dół arkusza.

Teraz narysuj od góry linie pionowe do samego dołu i powiedz, że to spadają płatki 
śniegu. Poproś, by dzieci podeszły kolejno i narysowały tak samo, mówiąc głośno: góra – dół.

Na dole narysuj np. prostokąt i zasugeruj dzieciom, że to komin schroniska w górach, 
z którego leci dym w górę: rysuj linię do górnej krawędzi kartki. Dzieci podchodzą, 
nazywają kierunek i rysują linie od dołu do góry.
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„Co zniknęło ze środka koła” – zabawa ćwicząca spostrzeganie

Przebieg:
Rozłóż na dywanie eksponaty z kącika tematycznego: kierpce, kapelusz z piórkiem, 

dzwonek pasterski, ciupagę, pocztówkę, kawałek skały. Dzieci nazywają wszystkie 
przedmioty. A teraz przykryj wszystko chustką w kwiaty i zabierz dyskretnie jeden 
przedmiot. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, co zniknęło z dywanu.

CIEKAWOSTKI
l  Znane i nieznane sporty zimowe: biathlon, biegi narciarskie, bobsleje, curling, 

hokej na lodzie, łyżwiarstwo, łyżwiarstwo figurowe,  narciarstwo, saneczkarstwo, 
skeleton, skoki narciarskie.

l  Adam Henryk Małysz (ur. 3 grudnia 1977 w Wiśle) – polski skoczek narciarski, 
multimedalista olimpijski, najbardziej utytułowany skoczek w historii indywidualnych 
konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich. Czterokrotny medalista 
olimpijski, czterokrotny indywidualny mistrz świata, czterokrotny (w tym trzykrotny 
z rzędu) zdobywca Pucharu Świata, triumfator Turnieju Czterech Skoczni i wielu 
innych zawodów narciarskich.

l  Justyna Kowalczyk (ur. 19 stycznia 1983 w Limanowej) – polska biegaczka 
narciarska, mistrzyni i multimedalistka olimpijska, mistrzyni i multimedalistka 
Mistrzostw Świata, trzykrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich. 
Jedyna zawodniczka, która 3 razy z rzędu zwyciężyła w prestiżowym cyklu Tour 
de Ski. Mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata, czterokrotna medalistka 
olimpijska, trzykrotna zdobywczyni Pucharu Świata, zwyciężczyni prestiżowego Tour 
de Ski. Jest także pierwszą i jak do tej pory jedyną kobietą, która zdobyła olimpijskie 
mistrzostwo dla Polski na zimowych igrzyskach.

l  Dudy – gajdy (dudy) 
Dudy podhalańskie nazywane są kozą lub kozłem, gdyż worek powietrzny jest 
wykonany z koziej skóry. Dudy żywieckie były nadmuchiwane ustami. 

l  Trombity – to instrumenty o długości dochodzącej do 4 metrów. Trombita służyła 
do porozumiewania się miedzy pasterzami ale na duże odległości.

l  Róg pasterski – to instrument, który  zabierał ze sobą każdy juhas wychodzący ze 
stadem na hale. To róg pasterski służył do kontaktu i porozumiewania się juhasów 
pomiędzy sobą – róg pasterski nosiło się na ramieniu i  cały czas był „pod ręką”.
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Przytoczone utwory literackie:
1.  Elżbieta Lekan, Urszula Kozłowska, Wierszyki 5-latka, Ożarów Mazowiecki 2011, 

Wydawnictwo Olesiejuk. 
2.  Maria Terlikowska, Gwiazdka sportowa, w: Pegazem przez rok szkolny, Warszawa 

1982, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
3.  Bożena Pierga, Zawody czystej wody, w: Dobre wychowanie wierszem, Bielsko-Biała 

2007, Wydawnictwo MARTEL.
4. Emilie Beaumont, Księga gór, Lublin 1998, Wydawnictwo Paweł Skokowski. 
5. Marek Głogowski, Bałwankowa rodzina, w: Zabawa w teatr, PUBLICAT SA MMX. 
6.  Grzegorz Kasdepke, E jak Eskimos, w: Niesforny alfabet, Łódź 2012, Wydawnictwo 

„Literatura”.
7.  Anna Wiśniewska, Akademia malucha. Literki, zeszyt 1– literka e, Ożarów 

Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk.
8.  Helena Bechlerowa, Bałwanki, w: Sto pomysłów zajęć i zabaw z „Domowego 

Przedszkola”, Warszawa 1992, WSiP. 
9.  Anna Wiśniewska, Akademia malucha. Cyferki, cyfra 1, Ożarów Mazowiecki 2011, 

Wydawnictwo Olesiejuk. 

Przytoczone utwory muzyczne: 
1.  W murowanej piwnicy, w: Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy byli mali, wybór 

i opracowanie Katarzyna Zachowicz-Jasieńska, Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, CD 23.

2.  Alicja Twardowska, Wojciech Próchniewicz, Wesołe instrumenty, Warszawa, 
Wydawnictwo „Werset”, CD nr 2.

3.  Sanna, muzyka Adam Markiewicz, słowa Barbara Kossuth, w: Urszula Smoczyńska, 
Kalendarz muzyczny w przedszkolu, Warszawa 2012, Wydawnictwo „Pani Twardowska”.

4.  Antonio Vivaldi, Zima w: Cztery pory roku, CD.
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TYDZIEŃ DRUGI: ZDROWY PRZEDSZKOLAK

DZIEŃ PIERWSZY: DOBRE NAWYKI PRZEDSZKOLAKA

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Kalambury” – inscenizowanie ruchem czynności higienicznych.
– „Myjemy zęby” – ćwiczenia aparatu artykulacyjnego z lusterkami.
– „Poranna gimnastyka” – ćwiczenia poranne. 
–  „Przedszkolak czyścioszek”– wiersz, kształtowanie nawyku dbania o higienę 

osobistą.
–  „Odznaka dyżurnego” – rozpoznanie symbolu, przypomnienie obowiązków 

dyżurnego od posiłków. 
– „Zabawa ze sznurówką” – ćwiczenie sprawności palców, wiązanie kokardek.
– „Głowa, ramiona...” – gimnastyka.
– „Powitanie” – zabawa na znajomość części ciała. 
– „Głowa ramiona” – zabawa muzyczno-ruchowa z pokazywaniem.
– „Czy to jest...?” – zabawa prawda – fałsz kształtująca świadomości części ciała.
–  „La ba da” – na podstawie popularnej zabawy muzyczno-ruchowej utrwalanie 

znajomości części ciała.
– „Gdzie jest...” – zabawa doskonaląca zmysł dotyku.
– „Od lewej do prawej” – kształtowanie pojęcia lewej i prawej strony.

Zajęcia poranne

„Kalambury” – inscenizowanie ruchem czynności higienicznych

Przebieg:
Dzieci kolejno losują przygotowane obrazki, na których są narysowane środki do 

higieny: mydło, gąbka, szczoteczka do zębów, pasta, ręcznik, grzebień itp. Pokazują 
czynności za pomocą charakterystycznych ruchów. Pozostałe dzieci odgadują, o jaką 
czynność chodzi. 

„Myjemy zęby” – ćwiczenia aparatu artykulacyjnego z lusterkami

Przebieg:
Rozdaj dzieciom lusterka i poproś, by obserwowały swoją buzię podczas 

wykonywania ćwiczeń. Dzieci słuchają i postępują zgodnie z poleceniem i naśladują Cię.
Zaczynamy mycie zębów: 
– nabieramy wody w usta, płuczemy zęby – energicznie nadymamy policzki,
–  wypluwamy wodę z ust – wypuszczamy powietrze przy zaokrąglonych wargach 

(„dziubek”).
Język jest naszą szczoteczką:
– przesuwa się po krawędzi górnych zębów z jednego końca na drugi,
– przesuwa się po krawędzi dolnych zębów z jednego końca na drugi,
– omiata wewnętrzną stronę zębów górnych, 
– omiata wewnętrzną stronę zębów dolnych,
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– dotyka każdy ząb górny i dolny (wita się z każdym zębem),
– wymiata językiem górne i dolne dziąsła. 

 „Poranna gimnastyka” – ćwiczenia poranne 

Przebieg:
Wyjaśnij i pokaż dzieciom, jak należy wykonać ćwiczenia. Każde wykonujemy kilka 

razy i poprzedzamy piciem wody.
•  Energetyczne ziewanie – szeroko otwieramy usta przy głośnym ziewaniu i lekko 

masujemy staw żuchwowo-skroniowy.
•  Luźne skłony – ćwiczenie wykonujemy w siadzie z wyprostowanymi nogami, 

skrzyżowanymi kostkach. Prostujemy nad głową ręce, robiąc wdech nosem 
i wypuszczamy powietrze ustami podczas skłonu tułowia do przodu. 

•  Krążenie szyją – stajemy w postawie wyprostowanej, robimy wdech nosem 
i przenosimy głowę od jednego do drugiego ramienia z nisko opuszczoną brodą do 
klatki piersiowej. Dalej robimy kolejny wdech i głowa wraca do drugiego ramienia.

•  Leniwa ósemka – łączymy dłonie rąk wyprostowanych na wysokości barków, 
rozpoczynamy rysowanie leżącej ósemki od środkowego punktu w lewo, do góry – 
przechodzimy przez punkt środkowy i dalej do góry w prawo, kończymy w punkcie 
wyjścia. Ćwiczenie wykonujemy stojąc, a następnie w leżeniu na plecach.

•  Kołyska – wykonujemy siad podparty, podciągamy złączone nogi ugięte 
w kolanach i przenosimy je raz na lewą, raz na prawą stronę.

•  Pompowanie piętą – postawa wyprostowana, jedną nogę odstawiamy do 
tyłu z uniesioną piętą (obie stopy w jednej linii). Podczas wydechu ustami, 
jednocześnie – tylną nogę prostujemy, dociskając piętę do podłogi , a przednią 
lekko uginamy w kolanie.

•  Ruchy naprzemienne – naprzemiennie klepiemy w lewe kolano prawą dłonią 
i w prawe kolano lewą dłonią.

•  Pozycja Dennisona – odpoczywamy w leżeniu na plecach ze skrzyżowanymi 
prostymi nogami i rękoma splecionymi w „koszyczek” na piersi (krzyżujemy 
proste ręce przed sobą, kciuki kierujemy do dołu i splatamy palce rąk, zginamy 
ręce w łokciach, które kierujemy do dołu a splecione ręce przyciągamy do 
klatki piersiowej). Czubkiem języka dotykamy górnego podniebienia. Po chwili 
układamy wyprostowane nogi równolegle, a dłonie łączymy opuszkami palców. 

Wg Paula E. Dennisona, Twórcza kinezjologia w praktyce, praca zbiorowa, Warszawa 2002, Wydawnictwo „Kined”

Zajęcia główne

„Przedszkolak czyścioszek”– wiersz „Tak czy nie?” J. Golczowej – kształtowanie 
nawyku dbania o higienę osobistą

Przebieg:
Przeczytaj dzieciom kolejne zwrotki wiersza „Tak czy nie!” i poproś o przypomnienie 

zasady mycia rąk przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety. Po drugiej zwrotce 
dzieci przypominają zasadę codziennego mycia zębów po posiłkach. Powiedz, w jaki 
sposób należy myć zęby i kiedy należy wymienić zużytą szczoteczkę. Po trzeciej 
zwrotce zapytaj, o czym jest mowa w trzeciej i czwartej zwrotce. Dzieci, odczytując 
intencje autora, mówią o konieczności zachowania schludnego wyglądu. 
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Tak czy nie?

Kiedy ktoś ma brudne ręce
I rękami tymi je,
Czy powiecie, że to zdrowo,
Moi drodzy?
Bo ja nie, nie, nie!
Kiedy ktoś nie myje zębów,
Szczotki, pasty ani tknie,
Potem biega do dentysty,
Czy wam żal go?
Bo mnie nie, nie, nie!
Gdy ktoś przed grzebieniem zmyka,
Płacze, że mu włosy rwie.
Czy go za to pochwalicie,
Moi drodzy?
Bo ja nie, nie, nie!

Komu woda, mydło, szczotka
Niepotrzebne i nie w smak.
Czy nazwiecie go brudasem,
Moi drodzy?
Bo ja tak, tak, tak!

 Janina Golczowa, Tak czy nie? w: Urszula Smoczyńska-Nachtman, 
 Rozśpiewane przedszkole, Warszawa 1992, WSiP

Zasady przestrzegania higieny wymienione przez dzieci trzeba zapisać na tablicy (lub 
dużym arkuszu papieru). Pisząc, zapytaj o inne dobre przyzwyczajenia przedszkolaków 
związane z utrzymaniem porządku w sali, odkładaniem zabawek na ustalone miejsca 
oraz zachowaniem porządku w szatni. 

Dzieci ozdabiają plakacik własnymi rysunkami – grafikami zrobionymi kolorowymi 
flamastrami.

„Odznaka dyżurnego” – rozpoznanie symbolu, przypomnienie obowiązków 
dyżurnego od posiłków 

Przebieg:
Pokaż dzieciom odznakę dyżurnego (z symbolem łyżki i widelca). Zapytaj, jakie 

obowiązki należą do dyżurnego przy posiłkach.
Dzieci przypominają zasady pomocy przy rozdawaniu sztućców, naczyń, kompotów, 

serwetek oraz zasadę samodzielnego sprzątnięcia po posiłku, np. odnoszenia talerzy 
i kubków na ustalone miejsce: na wózek, stolik czy do okienka. Kolejne dzieci wstają 
i podają zadania dyżurnego – reszta dzieci potwierdza to klaskaniem lub uderzeniami 
dłonią w stolik.

Na koniec uzgodnij z dziećmi nową regułę przydzielania tej odpowiedzialnej 
funkcji, np. według listy w dzienniku lub w nagrodę za grzeczność. Atrybutem 
dyżurnego, oprócz noszenia odznaki, jest również fartuszek i czapka kucharska. 
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„Zabawa ze sznurówką” – ćwiczenie sprawności palców, wiązanie kokardek

Przebieg:
Czy Twoje przedszkolaki samodzielnie rozpinają i zapinają odzież oraz rozwiązują 

i zawiązują sznurowadła?.
Dzieci dostają ubrania z guzikami, suwakami, rzepami, troczkami. Rozpinają 

i zapinają je, wiążą na supełek.
Przygotuj dla każdego dziecka wycięty but lub wkładkę, może też być wycięty 

kształt koszulki. Zrób w nich dziurkaczem otworki i rozdaj sznurowadła. Dzieci próbują 
przeplatać sznurowadła przez dziurki, a nauczyciel pokazuje technikę wiązania 
kokardek. 

          Wycina kształt, składa na pół, na krawędzi złożenia wycina dziurkaczem dziurki. Podpisuje rysunki.

„Głowa, ramiona...” – gimnastyka

 
„Powitanie” – zabawa na znajomość części ciała 

Przebieg:
Zabawa polega na tym, że Ty wymieniasz nazwę, a dzieci witają się – dotykają się 

różnymi częściami ciała. 

„Głowa, ramiona...” – zabawa ruchowa z pokazywaniem

Przebieg:
Dzieci stoją w kręgu i klaszczą do słów: gimnastyka i ćwiczenia zdrowia doda.
Będziesz podawać hasła i pokazywać ruch, a dzieci go naśladują:
Głowa: pochylenie, odchylenie, skręt w bok, krążenia głową w obie strony. 
Ramiona: unoszenie ramion – wzruszenie ramionami. 
Ręce: w górę, w bok i w przód, wymachy ramionami do przodu i do tyłu – jak do 

kraula.
Nogi: krok do tyłu, krok do przodu, zgięcie kolan – przysiad, w górę skok.
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Stopy: uderzenie piętą, wspięcie się na palce.
Wszystkie ruchy dzieci powtarzają 3 razy.

Marta Bogdanowicz, Ruch i piosenka dla najmłodszych, Gdańsk 2002, Wydawnictwo „Fokus” 

„Czy to jest...?” – zabawa prawda – fałsz kształtująca świadomość części ciała

Przebieg:
Zaproś na środek jedno chętne dziecko i pokazując jakąś część ciała dziecka, 

podaj jej nazwę, a dzieci w półkolu pokazują kciukiem do góry, jeśli nazwa jest 
właściwa, kciuk kierują do dołu, jeśli „się pomylił”. (Może to być każdy zabawny gest 
ustalony wcześniej, np.: klepnięcia o kolana – na „tak”, grożenie palcem – na „nie”.) 
Na środek wychodzi kolejna para osób, które na zmianę pokazują części ciała na 
koledze i podają nazwy. Nauczyciel kontroluje, czy dzieci w grupie reagują właściwie.

„La ba da” – na podstawie popularnej zabawy muzyczno-ruchowej utrwalanie 
znajomości części ciała

Przebieg:
Przypominamy popularną zabawę w kręgu i wzbogacamy ją o element 

zaskoczenia, polegający na zakładaniu kapelusza osobom, których zadaniem jest 
podanie hasła – nazwy części ciała. Dzieci śpiewają piosenkę i poruszają się po kole, 
trzymając dłonie na wymienianych przez osobę w kapeluszu częściach ciała swoich 
kolegów stojących po bokach.

Tańczymy la ba da, la ba da, la ba da.
Tańczymy la ba da, małego walczyka.
Tańczymy taniec ten, taniec ten, taniec ten,
Tańczą go maluchy i starsze dzieci też.

Dzieci rozwiązują koło i obracając się wokół własnej osi, pokazują: 
– mała dziewczynka – ręce nisko przy podłodze,
– duży chłopiec – ręce wysoko uniesione nad głową
i kolejno powtarzają wymienione wcześniej części ciała (rączki, ramiona, kolana, 

plecy) a osoba, której nauczyciel założył kapelusz, dodaje na końcu kolejną nazwę, np. 
łokcie.

Dzieci tworzą krąg, układają ręce na wymienionej części ciała kolegi z prawej 
i lewej strony, śpiewając powtórnie piosenkę. Koło znów się obraca.

„Gdzie jest...” – zabawa doskonaląca zmysł dotyku

Przebieg:
Dzieci stoją w kręgu, a jedno z zasłoniętymi opaską oczami obraca się trzy razy 

wokół własnej osi i podchodzi ostrożnie do dziecka w kręgu, dotyka jego głowy, 
ramion, rak, brzucha, nóg – podaje imię kolegi. Poproś, by dotknęło wymienionej 
części ciała, np. głowy, ręki, policzków, palców dłoni, uszu itd.
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Zajęcia popołudniowe

„Od lewej do prawej” – kształtowanie pojęcia lewej i prawej strony

Przebieg:
Dzieci zamieniają się w zające, które skaczą – w siadzie kucznym poskakują 

dłuższą chwilę, aż się zmęczą.
Teraz poproś, by wyczuły, po której stronie bije im serce – to jest lewa strona ich 

ciała, zaznaczają to, zakładając gumkę na lewy nadgarstek. 
Podejdź do kartonu zawieszonego na tablicy, wskaż ręką z gumką krawędź 

i powiedz dzieciom: To jest lewa strona kartki i narysuj tam małe czerwone serduszko. 
Drugą ręką pokaż prawą krawędź i powiedz, że to jest prawa strona. 

Dzieci podchodzą kolejno, pokazują i nazywają lewą i prawą stronę kartonu.
Narysuj z lewej strony na dole zająca, który ma doskoczyć do marchewki narysowanej 

naprzeciwlegle – z prawej strony. Zaczynaj rysować szlaczek przypominający skok zająca 
i poproś chętne dziecko o dokończenie wzoru i nazwanie lewej i prawej strony kartonu.

Zacznij rysować inne wzory, które skończą dzieci, na dole np. ślad skutera 
śnieżnego, ślad żmii (zygzak), drogę samochodu (linia prosta), na górze np. lot ptaka, 
pszczoły itp., narciarza jadącego slalomem. 

 

Uwaga!
Prosimy dzieci o przyniesienie opakowań po produktach spożywczych. 
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DZIEŃ DRUGI: ODŻYWIAMY SIĘ ZDROWO  

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Sklep z rymami” – ćwiczenia językowe, szukanie rymów.
– „Sklepik ze zdrową żywnością” – urządzenie kącika tematycznego.
– „Poranna gimnastyka” – ćwiczenia poranne.
– „Witaminki” – nauka piosenki.
–  „Miarka wzrostu” – dokonanie pomiarów wzrostu, porównywanie wysokości dzieci.
– „Dźwięki wysokie i niskie” – akompaniament do piosenki na instrumentach.
– „Co jest zdrowe?” – rozmowa z dziećmi. 
–  „Racuchy z jabłkami” – wykonanie zadania na karcie pracy – ćwiczenie koordynacji 

słuchowo-wzrokowo-ruchowej. 
– „Sałatka jarzynowa” – wykonanie sałatki jarzynowej.
– „Nasze rysunki” – kształtowanie znajomości kierunków na kartce.
– „Rób tak jak on” – naśladowcza zabawa ruchowa. 

Zajęcia poranne

„Sklep z rymami” – ćwiczenia językowe, szukanie rymów

Przebieg:
Zaproś dzieci do sklepu z rymami, w którym można kupić produkty nie za pieniądze, 

a za dobrze dobrany rym. Na stoliku, jak na ladzie sklepowej, rozłożone są opakowania 
po produktach spożywczych lub obrazki, które je przedstawiają. Dzieci kolejno podchodzą 
do stolika i podają nazwę wybranego produktu oraz słowo, które się rymuje, np.:

masło – hasło 
bułka – półka 
sól – król 
ryba – szyba 
maca – taca 
marmolada – ballada 
czekolada – szuflada
kromka chleba – słomka nieba
mąka – łąka
zupa – grupa
kawa – ława 
kasza – czasza, pasza 
żurek – sznurek 
sok – lok
ciasto – miasto 
tort – sport 
ogórek – sznurek

„Sklepik ze zdrową żywnością” – urządzenie kącika tematycznego

Przebieg:
Przygotuj podwójne numerki na małych przyklejanych karteczkach, tak jak na 

loterię. Każde opakowanie po produktach spożywczych przygotowane przez Ciebie 
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i przyniesione przez dzieci oznaczamy jedną karteczką, a drugą składamy i wrzucamy 
do pudelka lub słoja (z dużym otworem, by zmieściła się dłoń dziecka).

Dzieci kolejno losują numery – losy, odszukują numer na produkcie – obraz graficzny cyfr 
i oceniają, czy produkt można zaliczyć do zdrowej żywności, czy nie. Jeśli tak – ustawiają go 
na przygotowanej półce sklepowej, a pozostałe rzeczy wrzucają do przygotowanego worka. 

Opakowania wykorzystujemy do zabawy w sklep, a numerki mogą być umowną 
walutą płatnicza. Możemy wzbogacić asortyment produktów o umyte warzywa i owoce.

„Poranna gimnastyka” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Witaminki” – nauka piosenki

Przebieg:
Prezentujemy słowa piosenki i prosimy dzieci o powtórzenie wersów. Omawiamy 

elementy zabawne i wyjaśniamy niektóre słowa, np. Boniek – znany polski piłkarz, 
zdrowy jak ryba – cechujący się zdrowiem.

Spójrzcie na Jasia, co za chudzina,
słaby, mizerny, ponura mina,
a inni chłopcy silni jak słonie,
każdy gra w piłkę lepiej niż Boniek.
 
(Dlaczego Jasio wciąż mizernieje,
bo to głuptasek, witamin nie je).
 
Witaminki, witaminki,
dla chłopczyka i dziewczynki,
wszyscy mamy dziarskie minki,
bo zjadamy witaminki.
 
Wiśnie i śliwki, ruda marchewka,
gruszka, pietruszka i kalarepka,
smaczne porzeczki, słodkie maliny,
to wszystko właśnie są witaminy.
 
(Kto chce być silny, zdrowy jak ryba,
musi owoce jeść i warzywa).
 
Witaminki, witaminki,
dla chłopczyka i dziewczynki,
wszyscy mamy dziarskie minki,
bo zjadamy witaminki.
 
Mniam! Mniam!

 Witaminki, słowa Andrzej M. Grabowski, muzyka Krzysztof Marzec,  
 w: Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2, CD 3, Warszawa 2010, WSiP

Prosimy o wymienienie nazw produktów, które występują w treści drugiej zwrotki 
i o podanie innych produktów, które są zdrowe (pozytywnie wpływają na nasze zdrowie).
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„Miarka wzrostu” – dokonanie pomiarów wzrostu, porównywanie wysokości dzieci

Przebieg:
Dzieci kolejny raz słuchają piosenki, a nauczyciel zaznacza wysokość każdego na 

miarce wzrostu zawieszonej na ścianie.
Na kolejne przerwy w nagraniu (zatrzymanie utworu), dzieci ustawiają się w rzędzie 

od najniższego do najwyższego, dobierają się w pary lub trójki i niższe dziecko staje 
przed wyższym. Następuje zmiana, dzieci ustawiają się od najwyższego do najniższego. 
To dobra okazja, aby uświadomić dzieciom, że każdy z nas jest inny, ale tak samo 
ważny.

„Dźwięki wysokie i niskie” – akompaniament do piosenki na instrumentach

Przebieg:
Poproś dzieci, by usiadły w rzędzie i za ich plecami zademonstruj dźwięk trójkąta 

i grę na bębenku. Zapytaj dzieci, jak można określić wysokość dźwięku poszczególnych 
instrumentów. Trójkąt ma dźwięk wysoki, a bębenek niski. Stań teraz przed dziećmi, 
zademonstruj, jak wyglądają i jak się nazywają instrumenty. Raz jeszcze zaprezentuj 
dźwięk trójkąta i bębenka. Dzieci oglądają inne instrumenty perkusyjne i alternatywne 
oraz określają, jakie dźwięki wydają – wysokie (dzwonki, janczary) czy niskie (tarka, 
kołatka).

Następnie dzielimy dzieci na dwie grupy i rozdajemy im trójkąty i bębenki. 
Prosimy, by podczas refrenu rytmicznie grały dzieci z trójkątami, a podczas zwrotek te 
z bębenkami. Potem następuje zmiana, dzieci zamieniają się instrumentami.

„Co jest zdrowe?” – rozmowa z dziećmi 

Przebieg:
Dzieci oglądają kolorowe zdjęcia potraw z gazet i książek kucharskich. Rozmawiają 

o swoich ulubionych potrawach. Wyjaśnij, że nadmiar cukru, tłuszczu i węglowodanów 
w potrawach nie jest zdrowy dla człowieka, bo powoduje nadwagę. Aby nabrać 
odporności na choroby i prawidłowo się rozwijać, dzieciom niezbędne są witaminy, 
których najwięcej jest w warzywach i owocach.

„Racuchy z jabłkami” – wykonanie zadania na karcie pracy – ćwiczenie koordynacji 
słuchowo-wzrokowo-ruchowej – karty pracy cz. 3, s. 9

Polecenie:
Przekreśl rzeczy niepotrzebne do zrobienia racuchów według przepisu:
– trzy jajka ucieramy z pięcioma łyżkami cukru,
– dodajemy dwie filiżanki mleka,
– następnie wysypujemy dwie szklanki mąki,
– na koniec ścieramy na grubej tarce jedno jabłko.

„Sałatka jarzynowa” – wykonanie sałatki jarzynowej

Przebieg:
Załóż fartuszek kuchenny i tak ubrana czytaj fragmenty utworu i pokazuj dzieciom 

warzywa wymienione w tekście. Pokrój pomidory, ogórki i cebulę w drobną kostkę.
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Gdy ogórek wesoło śmieje się, 
a pomidor wciąż na mnie patrzy tak, 
to do głowy przychodzi jedna myśl,
 że sałatkę zrobię dziś.
I cebuli troszeczkę jeszcze dam, 
choć zgryźliwie, zgryźliwie szczypie w nos.
No bo o tym, to chyba każdy wie, 
że cebule zdrowe są. 

Teraz wszystko wymieszam mocno tak,
trochę pieprzu i soli jeszcze dam 
i spróbować ją teraz szybko chcę, 
bo wygląda pysznie tak.
Sałatka, sałatka jarzynowa
bardzo smaczna, tak smaczna jest i zdrowa, 
a jeśli kolego o tym nie wiesz,
to możesz kłopoty mieć. 

  Sałatka jarzynowa, słowa i muzyka K. Komińska, Internet

Nauczyciel prosi dzieci o wymieszanie składników w dużej misce i o posypanie 
odrobiną soli i pieprzu. Wszystkie dzieci nakładają sobie sałatkę na papierowe 
talerzyki i częstują się. 

Zajęcia popołudniowe

„Nasze rysunki” – kształtowanie znajomości kierunków na kartce

Przebieg:
Dzieci dostają kartki A4 z narysowaną zieloną linią na dolnej i niebieską na górnej 

krawędzi i małym serduszkiem po lewej stronie. Stoją naprzeciwko tablicy, w dwóch 
rękach trzymają kartkę przed sobą ułożoną tak, jak wzór na dużym kartonie: zielonym 
do dołu, niebieskim do góry, przykładają ją do brzucha i przechodzą z nią do stolików. 
Kładą kartkę na blacie stołu, przypominają: wskazują i głośno mówią, gdzie jest dół 
i góra kartki, jej lewa i prawa strona.

Poproś, by narysowały zgodnie z Twoim poleceniem: na dole kartki od lewej do 
prawej strony – skoki żabki. (Podobnie jak ja na dużym kartonie.)

A na górze kartki, pod niebieską linią, od lewej do prawej strony – drogę lotu 
samolotu oraz dowolne wzory-szlaczki rysowane od lewej do prawej strony kartki.

„Rób tak jak on” – naśladowcza zabawa ruchowa 

Przebieg:
Wieszamy prace na sznurku zawieszonym wzdłuż ściany. Przypinamy je 

spinaczami biurowymi lub klamerkami do bielizny. Dzieci ustawione są na linii 
z jednej strony sali. 

Chętne dzieci mówią, czyj ślad narysowały, pokazują ruch, jaki należy wykonać, 
a pozostali naśladują ten sposób przemieszczania się (podskoki , bieg, pełzanie, 
czworakowanie).
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DZIEŃ TRZECI: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Esy-floresy” – rysowanie szlaczków.
–  „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wprowadzenie do tematu dnia – wyjaśnienie 

powiedzenia
– „Moje ulubione müsli” – zajęcie kulinarne.
– „Poranna gimnastyka” – ćwiczenia poranne.
– „Pogotowie lalek”– teatrzyk.
– „Klinika dla lalek” – zabawa tematyczna.
– „Lekarz dobrze radzi” – spotkanie z lekarzem.
– „Słowniczek medyczny” – poszerzanie słownictwa. 
– „Jak zachować zdrowie?” – profilaktyka zdrowotna.
– „Chusteczka” – ćwiczenia oddechowe z chusteczkami.
– „C jak cytryna” (fragment) – słuchanie opowiadania.
– „Plakacik – wszystko na C” – ćwiczenie słuchu fonematycznego.
– „Esy-floresy” – poznanie obrazu graficznego litery „C”, rysowanie po śladzie. 

Zajęcia poranne

„Esy-floresy” – rysowanie szlaczków

Przebieg:
Rysujemy na białej tablicy zmywalnymi mazakami szlaczki z powtarzającym się 

elementem, do dokończenia lub własne propozycje szlaczków. Przypominamy, by 
rysować je od lewej do prawej strony.
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„W zdrowym ciele zdrowy duch” – wprowadzenie do tematu dnia – wyjaśnienie 
powiedzenia

Przebieg:
Nauczyciel pyta dzieci o wyjaśnienie powiedzenia – burza mózgów. Zapisuje 

propozycje na kartce i formułuje np.: Kto jest zdrowy, ma również dobre 
samopoczucie.  

„Moje ulubione müsli” – zajęcie kulinarne

Przebieg:
Dzieci przygotowują mieszankę z płatków kukurydzianych i chrupek oraz z dodatków: 

rodzynków, płatków migdałowych, suszonych owoców, nasion słonecznika, dyni itp. 
Podczas śniadania zalewają je mlekiem i zjadają. 

„Poranna gimnastyka” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Pogotowie lalek” – teatrzyk

Przebieg:
Nauczycielka inscenizuje treść, odgrywa role, modulując głosem i zmieniając 

rekwizyty: lekarz – stetoskop, jako pacjenci pluszaki – miś, piesek, słoń i inne.
Niezbędne rekwizyty: telefon, krzesełka dla pacjentów, biały fartuch i stetoskop, 

bloczek recept, długopis.

Pacjenci czekają na ławce. Lekarz siedzi przy stoliku z telefonem.

Miś:
Miś ma gorączkę 
i chory brzuszek.

Lekarz:
Zanim dam lekarstwo, 
zbadać Misia muszę.

Piesek:
Piesek ma chrypkę,
panie doktorze.

Lekarz:
No, otwórz pyszczek. 
Już szczekać może!

Słoń:
Widział pan słonia 
z taką wysypką?
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Lekarz:
Do izolatki 
zabrać go, szybko!
Dzwonek telefonu

Lekarz (podnosi słuchawkę):
Złamana łapka?
Co? Łapki obie?
(głośniej)
To nie pomyłka!
To pogotowie!
Siostro, karetkę
i mocne nosze!
(do pozostałych pacjentów)
Nagły wypadek.
Zaczekać proszę…

Ewa Skarżyńska, Pogotowie lalek, w: Zabawa w teatr. Przedszkolne i szkolne 
inscenizacje, Centrum Edukacji Dziecięcej, Publicat S.A. 

Zapytaj dzieci, czy wiedzą, gdzie rozgrywała się scenka, jak nazywają się główni 
bohaterowie: lekarz i pacjenci. Zaproś do rozmowy gościa – pediatrę. 

„Klinika dla lalek” – zabawa tematyczna

Przebieg:
Urządź wraz z dziećmi kącik lekarski. Wyposażcie go w białe fartuszki, zestaw 

małego medyka, stetoskop, plastry, gaziki, bandaże, strzykawki itp. Dzieci bawią się 
w leczenie lalek i misiów, wypisywanie recept.

„Lekarz dobrze radzi” – spotkanie z lekarzem

Przebieg:
Dzieci rozmawiają z lekarzem o jego pracy, zadają pytania dotyczące sposobów 

zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i sposobów leczenia.
Lekarz udziela rad związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób 

bakteryjnych i wirusowych często atakujących w zimie, np., przeziębienia i grypy.
Uczy, jak prawidłowo wycierać nos chusteczką jednorazową – wydmuchując 

najpierw jedną, a następnie drugą dziurkę. Zużytą chusteczkę każdorazowo należy 
wyrzucać do kosza.

Kichać, zasłaniając usta zewnętrzną częścią dłoni lub chusteczką jednorazową lub 
kichać w zgięcie łokciowe.

Często myć starannie ręce wodą i mydłem lub specjalnym antybakteryjnym płynem.
W razie epidemii – najlepiej pozostać w domu i unikać kontaktu z osobami chorymi.
W przypadku pojawienia się symptomów choroby:  gorączki, bólu głowy i mięśni, 

kaszlu, bólu gardła udać się do lekarza. Lekarz tłumaczy dzieciom, jak powinny 
zachowywać się w gabinecie lekarskim.
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„Słowniczek medyczny” – poszerzanie słownictwa 

Przebieg:
Poproś lekarza o wyjaśnienie dzieciom niektórych określeń medycznych:
Leczenie – pomoc, jakiej lekarz udziela pacjentom, by poczuli się lepiej.
Pielęgniarka – osoba, która pomaga lekarzowi dbać o pacjentów.
Pacjent – osoba, która przychodzi do lekarza po pomoc.
Infekcja – jest wtedy, gdy wiele małych zarazków, zwanych bakteriami lub 

wirusami, dostaje się do ciała i sprawia, że chorujemy. 
Antybiotyk – rodzaj lekarstwa, które zabija małe zarazki zwane bakteriami.
Gabinet – pokój, w którym lekarz przyjmuje pacjentów.
Recepta – kartka podpisana przez lekarza, z której można się dowiedzieć, jakiego 

lekarstwa potrzebuje pacjent.
Otoskop – przyrząd do zaglądania głęboko do ucha. 
Stetoskop – przyrząd do słuchania oddechu lub bicia serca pacjenta.
Zwichnięcie – wykręcenie części ciała lub naderwanie wewnątrz.

Z mamą u lekarza, Kim będę, gdy dorosnę, praca zbiorowa, Wydawnictwo Book House 2008 

„Jak zachować zdrowie?” – profilaktyka zdrowotna

Przebieg:
Zapisz na dużym arkuszu papieru zasady zdrowego przedszkolaka, który dzieci 

ozdabiają, kolorując ramkę kredkami.
•  Pij dużo wody – dwie trzecie twojego ciała składa się z wody, więc musisz ją 

uzupełniać w dużych ilościach.
•  Dużo się ruszaj – ruch to na przykład gra w piłkę, bieganie, pływanie; ruch jest 

zdrowy i może być świetną zabawą.
•  Myj ręce – zawsze myj ręce przed jedzeniem lub przygotowaniem posiłków oraz po 

skorzystaniu z toalety; jeśli zarazki dostaną się do twoich ust, możesz zachorować. 
•  Nie zarażaj innych – używaj chusteczki, gdy masz katar, i zakrywaj usta, gdy 

kichasz; to nie pozwoli zarazkom przedostać się do powietrza i zarazić innych.
•  Zdrowo się odżywiaj – potrzebujesz różnorodnego pożywienia, żeby być 

zdrowym. Każdego dnia jedz dużo owoców i warzyw z pełnoziarnistym chlebem, 
ryżem lub makaronem, które dadzą ci energię. Przynajmniej dwa razy w tygodniu 
jedz ryby, jajka, mięso, orzechy i fasolę oraz mleko, sery i jogurty, które pomagają 
twoim kościom rosnąć. Ograniczaj jedzenie tłuszczów oraz słodyczy, takich jak 
ciasta, chipsy i cukierki. Staraj się też nie pić zbyt dużo słodzonych napojów.

•  Nie martw się – zamartwianie się może sprawić, że będziesz się źle czuł; jeśli masz 
jakiś problem, powiedz o tym komuś zaufanemu: mamie, tacie lub nauczycielowi.

•  Wysypiaj się – Twój organizm potrzebuje snu i odpoczynku, żeby się regenerować, 
a mózg pracuje lepiej, kiedy jesteś wypoczęty.

„Chusteczka” – ćwiczenia oddechowe z chusteczkami

Przebieg:
•  Dzieci trzymają róg chusteczki i delikatnie na nią dmuchają, tak aby zaczęła 

„tańczyć”. Powietrze wciągają nosem i wydmuchują ustami.
•  Podrzucają chusteczkę do góry i starają się utrzymać ją przez chwilę w powietrzu, 

dmuchając na nią.
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•  Formują z chusteczki kulkę i kładą ją na wewnętrznej stronie dłoni, a następnie 
zdmuchują ją.

Zajęcia popołudniowe

„C jak cytryna” (fragment) – słuchanie opowiadania

Przebieg:
Przeczytaj dzieciom opowiadanie i proś, by zapamiętały słowa, na początku których 

słychać głoskę c. 

Była sobie cytryna, na której widok wszyscy okropnie się krzywili.
– Fe, ty to musisz być strasznie kwaśna!... – odsuwała się od niej tabliczka czekolady.
– To źle?... – pytała pożółkła ze wstydu cytryna. – przecież wszystkie cytryny są kwaśne...
Ale zarówno czekolada, jak i biszkoptowe ciasteczka uważały, że nie ma się czym 

chwalić; dobre jest to, co słodkie – i już!
– A chleb?! – broniła się cytryna. – chleb nie jest słodki!...
To co?! – wtrąciły cukierki. – Można go posmarować miodem!...
– Miodem?! – zamyśliła się cytryna. Zanim jednak zdążyła powiedzieć coś więcej, 

do kuchni wszedł czarodziej. Był przemoknięty – wrócił właśnie ze spaceru, na którym 
złapał go deszcz...

– Oj, bo się przeziębię... – mamrotał nalewając wodę do czajnika. A potem sięgnął 
po kubek, herbatę oraz – ku zdziwieniu wszystkich – także po cytrynę.

– Uważaj, ona jest kwaśna! – krzyknęła ostrzegawczo czekolada.
– Ale za to zdrowa – wzruszył ramionami czarodziej. – Ma dużo witaminy C. A jak 

wrzucę do herbaty trzy kostki cukru, to wcale nie poczuję, że jest kwaśna.
– Naprawdę?! – zdumiały się biszkoptowe ciasteczka.
A potem spojrzały na cytrynę z podziwem.

 Grzegorz Kasdepke, Niesforny alfabet, zeszyt 1,
  Łódź 2006, Wydawnictwo „Literatura”

„Plakacik – wszystko na c” – ćwiczenie słuchu fonematycznego

Przebieg:
Zaprezentuj dzieciom literę c – narysuj ją na tablicy lub arkuszu szarego papieru. 

Dzieci wewnątrz litery będą rysować obrazki ilustrujące słowa rozpoczynające się 
głoską c, np.: cytryna, cebula, cukierki, cyrk, cymbałki, cyfra...na zewnątrz – te, które 
kończą się tą głoską, np.: zając, pajac, kolec, piec... Dziecko zaczyna od narysowania 
c palcem po zaznaczonym przez nauczyciela śladzie litery i powiedzeniu: To jest 
litera c. Rysuje cytrynę i mówi: Cytryna jest na c itd. Pilnujemy, by dzieci prawidłowo 
wybrzmiewały głoskę c – wymawiają krótko, bez -y na końcu. 

„Esy-floresy” – poznanie obrazu graficznego litery c, rysowanie po śladzie 

Polecenie:
To jest wielka i mała litera c. Litera c jest na początku wyrazu cebula. Napisz po 

śladzie wielką i małą literę c.
Jaką głoskę słyszysz na początku nazw obrazków? Napisz.

Akademia Malucha. Literki, zeszyt 1– literka e, Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk
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 DZIEŃ CZWARTY: KAŻDY MA PO DWA – PARA

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Greckie wzory” – rysowanie powtarzających się elementów we wzorze.
– „Rysuj dalej” – ćwiczenia graficzne, rysowanie wzorów.
– „Poranna gimnastyka” – ćwiczenia poranne.
– „Każdy ma po dwa” – podwójne części ciała – pary.
– „Para” – zabawa na utrwalenie pojęcia para.
– „Co do czego pasuje? Utwórz parę” – zabawa dydaktyczna. 
– „Narysuj parę” – ćwiczenie graficzne.
– „Witaminki” – nauka piosenki cd.
– „Cyfra 2” – poznanie obrazu graficznego cyfry 2.
– „Portret” – dorysowywanie symetrycznej połowy rysunku twarzy.

Zajęcia poranne

„Greckie wzory” – rysowanie powtarzających się elementów we wzorze

Przebieg:
Rozdaj dzieciom kartki w kratkę – powiększona na ksero ryga (ok. 1cm kratka), strona 

z zeszytu lub kratki zrobione na komputerze. Dzieci rysują wzory przygotowane wcześniej 
przez Ciebie na kartkach w kratkę, po zaznaczonym śladzie, kończą zaczęte wzory, rysują 
propozycje wzorów według własnego pomysłu. Można na kartkę ze wzorami nałożyć 
przezroczystą folię okładkową lub koszulkę i odwzorowywać je zmywalnym flamastrem. 
Uzyskamy możliwość powtarzania zadania, aż do uzyskania zadowalających dziecko efektów.

 

 

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   71 13-02-14   09:39



72

„Rysuj dalej” – ćwiczenia graficzne, rysowanie wzorów

Przebieg:
Dzieci dobierają się w pary i na kartce w kratkę rysują dowolny wzór. Dorysowują 

na zmianę linie o długości jednej kratki w dowolnym kierunku (nie po przekątnej), tak 
aby linie się nie przecinały ani nie dotykały.

„Poranna gimnastyka” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Każdy ma po dwa” – podwójne części ciała – pary

Przebieg:
Dzieci naśladują nauczyciela:
Ja jedną rękę mam, ja drugą rękę mam – i pomachać mogę nią.
Tu jedną nogę mam, tu drugą nogę mam – kładą dłonie na udach.
Tu jedno oko mam, tu drugie oko mam – wskazują palcami wskazującymi dłoni.
Tu jedno ucho mam, tu drugie ucho mam – chwytają się za uszy. 
Tu jeden policzek mam, tu drugi policzek mam – klepią się lekko po policzkach.
Tu jedno ramię mam, tu drugie ramie mam. 
Tu jeden bok mam, tu drugi bok mam.
Tu jedno kolano mam, tu drugie kolano mam.
Tu jedną łydkę mam, tu drugą łydkę mam.
Tu jedną piętę mam, tu drugą piętę mam
itp.

„Para” – zabawa na utrwalenie pojęcia para

Przebieg:
Wyjaśnij dzieciom, że jeśli czegoś jest po dwa, to możemy powiedzieć, że jest to 

para, np. są dwie skarpetki – tworzą parę. Ale para niekoniecznie oznacza, że coś jest 
identyczne, czasem jest to coś podobnego rodzaju, podobnego przeznaczenia lub do 
siebie pasuje, tworzy funkcjonalną lub logiczną całość. Dwoje dzieci – tworzy parę, 
mama i tata – tworzą parę ale też np. czapka i szalik, nóż i widelec, farby i pędzel, 
klucz i zasuwa, stół i krzesło. Poproś, by dzieci podały przykłady par. 

„Co do czego pasuje? Utwórz pary” – zabawa dydaktyczna 

Przebieg:
Przygotuj drobne rzeczy do pary (również wymienione wcześniej) i poproś dzieci, 

by utworzyły z nich pary, np. buty, rękawiczki, skarpetki, czapka i szalik, nóż i widelec, 
farby i pędzel, klucz i zasuwa, stół i krzesło, okulary i książka, kłębek wełny i druty, 
filiżanka i czajniczek, kubek i łyżeczka, ołówek i gumka, młotek i gwóźdź itd.

Jeśli dzieci utworzą inną parę niż zaplanowana przez nas, prosimy, aby uzasadniły 
swój wybór, bo przecież można też dobrać do pary: farby i ołówek – służą do wykonania 
prac plastycznych. Należy dziecko pochwalić za kreatywność.
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„Narysuj parę” – ćwiczenie graficzne

Przebieg:
Dzieci rysują przykłady par. Następnie inni odgadują, co to za para.

„Witaminki” – nauka piosenki (ciąg dalszy)

Zajęcia popołudniowe

„Cyfra 2” – poznanie obrazu graficznego cyfry 2

Przebieg:
Dzieci oglądają kartę pracy. Przyglądają się cyfrze 2 i rysują jej kształt w powietrzu, 

zgodnie z instrukcją, np.: zaczynamy od góry, łukiem w prawo, zjeżdżamy po lekkim skosie 
do dołu i znów w prawo rysujemy falkę. Narysuj dużą dwójkę na białej tablicy flamastrem. 
Poproś, by dzieci rysowały ją po śladzie. Następnie wykonują polecenia z karty pracy. 

Polecenie:
Ile aut tu widzisz? Napisz po śladzie cyfrę dwa.
Dwa to para. Połącz zwierzęta w pary.

 Akademia malucha. Cyferki – cyfra 2, 
 Ożarów Mazowiecki 2012, Wydawnictwo Olesiejuk

„Portret” – dorysowywanie symetrycznej połowy rysunku twarzy

Przebieg:
Poproś dzieci, by dobrały się w pary, usiadły naprzeciw siebie i uważnie przyjrzały 

się koledze. Jakie części twarzy są do pary, np. oczy, uszy, brwi, rzęsy, dziurki w nosie 
są do pary.

Rozdaj przygotowany dla każdego dziecka rysunek z narysowaną połową twarzy 
i poproś o dorysowanie brakujących części.

DZIEŃ PIĄTY: JAK SIĘ MASZ?

Proponowany zapis w dzienniku:
– „To jestem ja” – kształtowanie świadomości własnego ciała.
– „Zabawne rymy” – ćwiczenia językowe, szukanie rymów. 
– „Poranna gimnastyka” – ćwiczenia poranne.
– „Minki” – zabawa kształtująca umiejętności odczytywania i wyrażania emocji.
– „Jak się masz?” – zabawa integrująca.
– „Strach ma wielkie oczy” – wyjaśnienie powiedzenia dotyczącego lęków.
– „Był sobie raz piorunochron” – Ludwik Jerzy Kern – wysłuchanie wiersza.
– „Wejdź do koła” – zabawa grupowa na osłabienie lęków.
– „Jarzynowy kosz” – lepienie z masy solnej.
– „Owocowe witaminki” – wykonanie karty pracy cz. 4, s. 18.
– „Witaminowe koło” – zabawa w kole.
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Zajęcia poranne

„To jestem ja” – kształtowanie świadomości własnego ciała

Przebieg:
Dzieci ustawione są w parach na obwodzie koła, przodem do siebie.
Wejdź do środka koła, pokazuj na sobie części ciała i podawaj ich nazwy. Dzieci 

stojące w zewnętrznym kole, które widzą nauczyciela, naśladują go i pokazują na 
koledze wymienioną część ciała. Przy każdej części ciała następuje zmiana par – 
wewnętrzne koło przesuwa się o jedną osobę w lewo.

Powtarzamy zabawę ze zmianą ustawienia dzieci w kolach: Te, które były 
w wewnętrznym kole, przechodzą do zewnętrznego i teraz one pokazują części ciała 
na kolegach z koła wewnętrznego.

Pokazuj szczegółowo części ciała, za każdym razem w kolejności od góry do 
dołu: zaczynaj od głowy (włosy, czoło, oczy, rzęsy, brwi, nos, policzki, usta, brodę), 
następnie tułów (szyja, ramiona, klatka piersiowa, brzuch, plecy, pośladki), ręce 
(ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, dłonie, kolejne palce rąk), nogi (udo, kolano, 
łydka, stopa, pięta, palce stóp). 

Na zakończenie dzieci z koła wewnętrznego kończą okrzykiem: To jestem ja! 
I podają swoje imię.

Według: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci 
w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009, Wydawnictwo 
„Edukacja Polska” 

„Zabawne rymy” – ćwiczenia językowe, szukanie rymów 

Przebieg: 
Przygotuj skakanki – jedną na dwoje dzieci. Chwytaj skakanki w połowie, a dzieci 

wybierają końce. Te, które mają końce tej samej skakanki, tworzą parę. Kolejno każda 
osoba z pary pokazuje jakąś część ciała, a druga podaje nazwę i słowo, które się 
z nim rymuje: 

np.:
ząb – dąb,
palec – walec, malec,
ręka – brzęka,
głowa – krowa,
oko – głęboko,
czoło – goło, 
nos – stos, los, trzos, 
włos – głos,
policzki – doniczki.

Jeśli ktoś nie znajdzie rymu, musi skoczyć na skakance.

„Poranna gimnastyka” – ćwiczenia poranne
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Zajęcia główne

„Minki” – zabawa kształtująca umiejętności odczytywania i wyrażania emocji

Przebieg:
Dzieci siadają w półkolu na dywanie. Naprzeciwko dzieci, pośrodku wstawiamy 

lustro. Zapraszamy kolejno chętne dzieci, by wylosowały obrazek z narysowaną miną 
(podstawowe: wesoły, smutny, zły), stanęły przed lustrem (najlepiej, gdy widać całą 
sylwetkę) i odegrały całym ciałem i mimiką twarzy osobę, która przeżywa wylosowaną 
emocję, a pozostałe dzieci odgadują, w jakim jest nastroju.

Następnie przedstaw opis danej sytuacji, a dzieci kolejno odgrywają osobę, która 
zgubiła ulubioną kredkę lub dostała wymarzoną zabawkę, do której przyjechała 
babcia, której tata obiecał, że pojedziecie do kina, której młodszy brat zjadł jej 
batonik, która przy obiedzie zachlapała zupą ulubioną bluzkę, zachorowała i nie 
możesz pójść do przedszkola itp.

 
„Jak się masz?” – zabawa integrująca

Przebieg:
Dzieci przy dźwiękach tamburyna spacerują po sali. Na mocne uderzenie 

zatrzymują się przed najbliższą osobą, robią: „cześć” – podają sobie prawe ręce. 
I pytają, jak się masz? – osoba zapytana ocenia swoje samopoczucie – jestem 
zmęczony, bo..., jestem wesoły, bo..., jestem zaniepokojony, bo... jestem smutny, bo..., 
jestem zły, bo..., jestem szczęśliwy, bo... itd.

„Strach ma wielkie oczy” – wyjaśnienie powiedzenia dotyczącego lęków

Przebieg:
Porozmawiaj z dziećmi o strachu przed nieznanym. Powiedz, że dotyczy to wszystkich 

ludzi, że często nasza wyobraźnia wyolbrzymia problemy, z którymi musimy się zmierzyć. 
Powiedzenie: „strach ma wielkie oczy” – mówi o tym, że to lęk powoduje, iż widzimy 
problem większy niż jest w rzeczywistości i często nie potrafimy sami sobie z nim poradzić. 

„Był sobie raz piorunochron” – Ludwik Jerzy Kern – wysłuchanie wiersza

Przebieg:
Zaproś dzieci do wysłuchania historii, w której „strach miał wielkie oczy”, chociaż 

nie było się czego bać: 

Był sobie raz piorunochron

Był sobie raz piorunochron,
Który na dachu stał.
Jak tylko miała być burza,
To się natychmiast bał.
Rzedła mu mina,
Przytulał się do komina
I drżał.
Okropnie drżał.
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Gdy wiedział, że zbliża się chmura,
To z miejsca cierpła mu skóra.
Na dachu się kulił ze strachu
I wiać miał ochotę z dachu.

Byle gdzie,
Bez różnicy,
A najchętniej do piwnicy.
Choć w piwnicy jest ciemno
I lęk serce ściska,
Lecz przynajmniej się tam nie błyska.

Bo najbardziej przerażały go błyski,
Taki już był od kołyski,
Świątek i piątek
Krył się w jakiś zakątek
I tym się różnił w dzieciństwie
Od innych piorunochroniątek.

Aż raz,
Pewnej burzliwej niedzieli
Piorun w ten piorunochron strzelił,
Przebiegł mu z góry na dół po drucie.
Piorunochron poczuł lekkie ukłucie
I już było po wszystkim.

Po krzyku,
Zupełnie jak przy zastrzyku…

Teraz dumnie na dachu stoi
I piorunów już się nie boi.

 Ludwik Jerzy Kern, w: Wielka księga polskich bajek, 
 Warszawa 1993, Oficyna Wydawnicza „Spar”

Dzieci podają przykłady sytuacji, w których odczuwały lęk, a później okazało się, że 
nie było się czego bać, pokonały strach.

„Wejdź do koła” – zabawa grupowa na osłabienie lęków

Przebieg: 
Dzieci chodzą w kole, trzymając się za ręce i recytują rymowankę: „Wejdź do koła, 

bo zabawa jest wesoła, razem raźniej, nie bój się!”
Do środka koła zapraszamy dzieci, które nie radzą sobie z lękami, np. boją się 

ciemności, zastrzyków, zostawać same w pokoju, wizyty u dentysty, boją się groźnych 
psów, szybkiej jazdy samochodem, jazdy windą, głębokiej wody w basenie, wielu ludzi 
w dużym sklepie itd. (dobieramy lęki zależnie od rozpoznanych potrzeb grupy). Dzieci 
w środku koła „przybijają piątkę” z dziećmi na obwodzie koła i wszyscy recytują: 
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Nie bój się! Nie lękaj się! 
Jest nas wielu, przyjacielu, 
każdy rękę poda Ci w potrzebie. 

 
„Jarzynowy kosz” – lepienie z masy solnej

Polecenie:
Dzieci oglądają przyniesiony kosz z warzywami. Każdy wybiera dla siebie jedno 

i podaje kilka cech charakterystycznych: kształt, kolor, fakturę skórki. 
Przygotuj masę solna z mąki, soli i wody. Każde dziecko dostaje tyle, by ulepić kształt 

warzywa naturalnej wielkości. Do masy dodamy łyżeczkę farby plakatowej w kolorze 
wybranego warzywa i formujemy kształt, uważnie przyglądając się wzorcowi.

Po wyschnięciu wkładamy je do wiklinowego koszyka i ustawiamy w kąciku 
przyrody. 

Zajęcia popołudniowe

„Owocowe witaminki” – karty pracy cz. 4, s. 18

Przebieg:
Przygotuj siedem jabłek i ułóż je na tacy. Przedstaw dzieciom zadanie z karty 

pracy, zastępując dziewczynki czterema lalkami. Dzieci wspólnie przeliczają jabłka, 
zgodnie z poleceniami. 

Następnie wykonują zadania na karcie.

Polecenie:
Każde dziecko wzięło po jednym jabłku. Ile jabłek wzięły dzieci? Pokoloruj je na 

czerwono.
Jabłka, które zostały, pokoloruj na żółto – ile ich zostało?
Których jabłek jest więcej, żółtych czy czerwonych?

„Witaminowe koło” – zabawa w kole

Przebieg:
Dzieci ustawiają się w kole, chwytają obiema rękami gumę do grania (lub linkę 

zawiązaną na końcu). Na słowne polecenie koło przyjmuje inny kształt, dzieci zmieniają 
swoje ustawienie, nie wypuszczając gumy z rąk. Nauczyciel podaje nazwę owocu lub 
warzywa, a dzieci tworzą odpowiedni kształt. Są to np. banan, gruszka, pomarańcza, 
śliwka, cytryna, burak, ogórek, pomidor, fasolka, kartofel. Dla ułatwienia można 
poprosić jedno dziecko, by koordynowało ustawienie kolegów.
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Przytoczone utwory literackie:
 1.  Poranna gimnastyka wg Dennisona, w: Twórcza kinezjologia w praktyce, praca 

zbiorowa, Warszawa 2002, KINED. 
 2.  Anna Golczowa, Tak czy nie! w: Antologia literatury dla najmłodszych, Warszawa 

2002, Krajowa Agencja Wydawnicza.
 3.  La ba da, w: Marta Bogdanowicz, Ruch i piosenka dla najmłodszych, Gdańsk 

2001, Wydawnictwo „Fokus”.
 4.  Racuchy z jabłkami, karty pracy cz.3, s.9, Wydawnictwo Olesiejuk.
 5.  Sałatka jarzynowa, muzyka i słowa. K. Komińska.
 6.  Ewa Skarżyńska, Pogotowie lalek, w: Zabawa w teatr. Przedszkolne i szkolne 

inscenizacje, Centrum Edukacji Dziecięcej, Publicat S.A. 
 7.  Słowniczek medyczny, w: Kim będę, gdy dorosnę. Z mamą u lekarza, 

Wydawnictwo Book House 2008.
 8.  Grzegorz Kasdepke, C jak cytryna. Niesforny alfabet, Łódź 2006, Wydawnictwo 

„Literatura”.
 9.  Anna Wiśniewska, Akademia malucha. Literki, zeszyt 1– literka e, Ożarów 

Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk.
10.  Anna Wiśniewska, Akademia malucha. Cyferki, cyfra 2, Ożarów Mazowiecki 

2012, Wydawnictwo Olesiejuk.
11.  Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz 

edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego 
i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009, Wydawnictwo „Edukacja 
Polska”.

12.  Ludwik Jerzy Kern, Był sobie raz piorunochron, w: Wielka księga polskich bajek, 
Warszawa 1993, Oficyna Wydawnicza SPAR.

Przytoczone utwory muzyczne: 
1.  Witaminki, muzyka Krzysztof Marzec, słowa Andrzej M. Grabowski, w : Wesoła 

szkoła i przyjaciele, kl. 2, CD 3, Warszawa 2010, WSiP.
2.  Sałatka jarzynowa, muzyka i słowa K. Komińska, Internet. 
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TYDZIEŃ TRZECI: ULUBIONE ZWIERZĄTKO

DZIEŃ PIERWSZY: NASI PRZYJACIELE

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Co to za zwierzę” – zagadki słowno-obrazkowe.
– „Do dziury myszko” – przypomnienie popularnej zabawy z elementem gonitwy.
– „Kocie zabawy” – ćwiczenia poranne. 
– „Psia moda” – praca z obrazkiem. 
– „Spacerek ”– wysłuchanie wiersza.
–  „Mój przyjaciel” – rozmowa o przyjaźni i odpowiedzialności za  zwierzęta, które 

hodujemy w naszych domach.
– „Zdjęcie” – doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej. 
– „Hau, hau!” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi.
– „Naśladujemy zwierzęta” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
– „Pracowite psy” – ćwiczenie twórcze „burza mózgów”.
–  „Domino z pieskiem” – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

i spostrzegawczości.
– „Plastelinowy zwierzak” – lepienie z plasteliny breloczka.

Zajęcia poranne

„Co to za zwierzę?” – zagadki słowno-obrazkowe

Przebieg:
Zadawaj dzieciom zagadki słowne, a one odgadują, o jakie zwierzę chodzi 

i naśladują je, każdy według własnego pomysłu.
 
Znany jest z czystości, znany jest z urody.
Wciąż się łapką myje, chociaż nie ma wody.  (kot)

Ma długie uszy, futerko puszyste.
Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty liście.  (królik)

Mieszka w budzie, blisko ludzi.
Umie służyć, łapę poda,
Domu strzeże jak gospodarz.   (pies)

Siedzi w klatce kolorowa,
Umie mówić różne słowa.    (papuga)

Różowa jej kuzynka – mieszka w chlewiku,
Mała – nie w morzu, lecz w klatce, na sianie.
Dopóki jej nie nakarmisz
Kwiczeć nie przestanie.      (świnka morska)

   Antologia dla najmłodszych, Warszawa 2002, Krajowa Agencja Wydawnicza 
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„Do dziury myszko” – przypomnienie popularnej zabawy z elementem gonitwy

Przebieg:
Dzieci ustawione w kole trzymają się za ręce. Jedno oznaczone szarfą niebieską 

jest myszką, drugie z szarfą czerwoną jest kotem. Dzieci w kole pomagają myszce 
uciekać, podnosząc ręce w górę i zatrzymują kota przez opuszczenie rąk. Wszyscy 
głośno śpiewają:

Do dziury myszko, do dziury!
Niech cię nie złapie kot bury!
Bo jak cię złapie kot bury,
To cię obedrze ze skóry.
Nieładny kotek, nieładny,
Nie złapał myszki, niezgrabny,
A myszka siedzi w stodole,
Wygląda dziurką na pole.

  Do dziury, myszko, zabawa tradycyjna

Jeśli kot nie złapie myszki do końca piosenki, zabawę zaczyna inna para. Jeśli uda 
mu się ją złapać, zamieniają się rolami.

„Kocie zabawy” – ćwiczenia poranne 

Przebieg:
Dzieci ustawiają się w kole, podają sobie ręce i rozciągają koło, puszczają ręce 

i pozostają na swoich miejscach:
•  dzieci w klęku „przeciągają się” – wyciągają ramiona w różnych kierunkach 

i napinają mięśnie; 
•  dzieci wykonują koci grzbiet – w klęku podpartym, na zmianę: uwypuklają 

kręgosłup i pochylają głowę do klatki piersiowej oraz podnoszą głowę 
i wyciągają szyję z jednoczesnym prostowaniem kręgosłupa;

•  dzieci w leżeniu na plecach łączą ze sobą dłonie – na wysokości klatki piersiowej 
i obie stopy i mocno napinają mięśnie rąk i nóg przez kilka sekund, następnie 
rozluźniają się i odpoczywają;

•  dzieci czworakują, idąc jedno za drugim po kole;
•  dzieci wykonują kołyski na plecach, trzymając się rękoma pod kolanami; 
•  na zakończenie zwijają się w kłębuszek i odpoczywają.

Zajęcia główne

„Psia moda” – praca z obrazkiem 

Przebieg:
Dzieci na podstawie ilustracji różnych ras psów wymieniają cechy wyglądu: 

elementy budowy ciała, kolor sierści itd. 
Odpowiadają na pytania nauczyciela: W czym są do siebie podobne (np. w budowie 

ciała), a czym się różnią (np. wielkością , kolorem i długością sierści).
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„Spacerek” – wiersz Doroty Gellner – wysłuchanie wiersza

Przebieg:
Przeczytaj dzieciom wiersz:

Spacerek

Na spacerek idę z pieskiem.
Ja chcę iść, a piesek nie chce.
Usiadł sobie pod topolą, 
Piszczy, że go łapy bolą.

Ja usiadłam a on wstaje.
Co to znowu za zwyczaje?

Już gonimy kota w łaty.
Kot jest gruby i pyzaty.
Jakaś pani na nas krzyczy,
Psisko ciągnie mnie na smyczy!

– Przestań! – wołam. – Przestań! – wrzeszczę.
Lecz wciąż biegnę, chociaż nie chcę.

Pan dozorca miotłą macha – 
Ale tylko ja mam stracha!
A mój piesek goni szpaki
No i szczeka na dzieciaki!

Uff… jesteśmy przy sklepiku.
Pies się kładzie na chodniku.
Może zmęczył się przeze mnie?
Jest mi bardzo nieprzyjemnie.

Ale co to? On udaje!
Patrzcie, już z chodnika wstaje!
Pędzi prosto do śmietnika
 I za srebrnym kubłem znika.

Na dodatek z głupią miną.
To nie spacer! To jest kino!

A pies na to: Dobrze wiem!
Ale spróbuj ty być psem! 

 Dorota Gellner, w: Antologia poezji dla dzieci,  
 Poznań 2010, Wydawnictwo „Ibis”

Po wysłuchaniu wiersza zapytaj dzieci, kto ma psa, a które marzy, by go mieć i jak 
wyglądają zabawy z psem.
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„Mój przyjaciel” – rozmowa o przyjaźni i odpowiedzialności za zwierzęta, które 
hodujemy

Przebieg:
Dzieci wymieniają, jakie zwierzęta mają w swoich domach. Opowiadają, dlaczego 

lubią swoich podopiecznych, jakimi cechami wyróżniają się, jak się wabią. Zapytaj 
dzieci o obowiązki właściciela zwierzątka: karmienie, spacery, czesanie, kąpiel, 
szczepienia, leczenie, sprzątanie po zwierzątku itp.

„Zdjęcie” – doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej oraz operacji myślowych – 
karty pracy cz.3, s. 3

Polecenie:
Janek zrobił zdjęcia psu. Które zdjęcie było pierwsze, które drugie, a które 

ostatnie? Powiedz, dlaczego tak myślisz.

„Hau, hau!” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi

Przebieg:
Dzieci biegają na czworaka i na polecenie nauczyciela naśladują głos psa: 

małego, dużego, złego, łaszącego się, radosnego, smutnego (wycie).

„Naśladujemy zwierzęta” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Przebieg:
Dzieci wykonują ćwiczenia i za każde dobrze wykonane otrzymują naklejkę ze 

zwierzątkiem lub kółeczka w różnych kolorach. 
•  „Sprawność kota” – dzieci w klęku podpartym uwypuklają plecy – robią „koci 

grzbiet” i wracają do pozycji wyjściowej.
•  „Sprawność psa” – dzieci na czworaka poruszają się po sali, węszą z nisko 

pochylona głową. 
•  „Sprawność królika” – dzieci wykonują podskoki w przysiadzie, ręce ugięte 

w łokciach i złączone dłonie. 
•  „Sprawność papugi” – dzieci utrzymują równowagę w pozycji klęku podpartego 

z wyciągniętymi lewą ręką i prawą nogą, ze zmianą (prawa ręka, lewa noga).
•  „Sprawność kanarka” – biegają po sali i wymachują szybko rękoma jak skrzydłami. 

Zajęcia popołudniowe

„Pracowite psy” – ćwiczenie twórcze „burza mózgów”

Przebieg:
Dzieci z pomocą nauczyciela podają przykłady sytuacji, w których psy pomagają 

ludziom:
– pilnowanie domu i gospodarstwa,
– szukanie zaginionych w górach,
– wykrywanie narkotyków,
– prowadzenie niewidomego,
– zaganianie owiec,
– zabawa z dziećmi.
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„Domino z pieskiem” – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i spostrzegawczości – 
karty pracy cz. 3, s. 16

Polecenie:
Uzupełnij domino naklejkami według ułożenia kości. Połówki sąsiednich kartoników 

muszą być takie same.

„Plastelinowy zwierzak” – lepienie breloczka z plasteliny

Przebieg:
Dzieci lepią z plasteliny lub modeliny pieska lub inne zwierzę, które mają lub 

chciałyby mieć. Na koniec robią dziurkę, przez którą przeciągają kordonek i zawiązują. 
Wrzuć prace do wrzątku w celu utwardzenia. 

 

DZIEŃ DRUGI: RÓŻNE KOTY I KOTKI 

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Każdy kot jest inny” – praca z obrazkiem.
– „Odpowiadamy za swoje zwierzęta”– na podstawie opowiadania. 
– „Kocie mruczanki” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi.
– „Kocie zabawy” – ćwiczenia poranne. 
– „Idzie kot” – wysłuchanie wiersza. 
– „Znane koty” – rozmowa o kocich bohaterach.
– „Koci gość” – wizyta kota u przedszkolaków.
– „Koci grzbiet” – wyjaśnienie powiedzeń dotyczących kota.
– „Kocia muzyka” – zajęcia rytmiczne.
– „Aaa, kotki dwa” – śpiewanie murmurando lub na samogłosce aaa.
–  „Wlazł kotek na płotek” – śpiewanie piosenki z akompaniamentem instrumentów 

perkusyjnych.
– „Mały kotek” – nauka piosenki.
– „Myszka i ołówek” – słuchanie tekstu bajki.
–  „Kocie rymy” – zabawy językowe, szukanie rymów i wyrazu ukrytego w podanych 

wyrazach.
– „Geometryczny kot” – kot z figur geometrycznych. 

Zajęcia poranne

„Każdy kot jest inny” – praca z obrazkiem

Przebieg:
Zawieś na tablicy zdjęcia różnych kotów domowych, z których najpopularniejsze są 

„dachowce” oraz rasowe koty – syjamskie i długowłose – persy.
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„Odpowiadamy za swoje zwierzęta”– na podstawie opowiadania 

Przebieg:
Dzieci słuchają historii o małym kotku:

Warszawa – tam to zabawa, w tym mieście wielki rwetes i wrzawa. 
Tłum ludzi chodzi tam i z powrotem, nikt nie ma czasu bawić się z kotem.
A kotek mały siedzi pod płotem, ludzie przechodząc, chlapią go błotem.
Martwi się kotek – Co ze mną będzie? Czy ktoś z pomocą do mnie przybędzie?
Wracał ze szkoły chłopiec malutki. Patrzy – pod płotem kotek śliczniutki.
Chłopiec od dawna marzył o kotku, o tym, by dać mu mleka na spodku.
Zabrał więc kotka szybko i sprawnie, w domu go kocem otulił dokładnie.
Kotek szczęśliwy mruczy cichutko, bo mu w tym kocu bardzo cieplutko.

Adam Korzeń, Kotek, w: Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, ARTI 

Po przeczytaniu opowiadania porozmawiaj z dziećmi o tym, że właściciel jest 
odpowiedzialny za swoje zwierzęta, że nie wolno ich krzywdzić, bo czują podobnie jak my. 
Decyzja o przygarnięciu lub kupnie zwierzątka musi być przemyślana i podjęta przez wszystkich 
członków rodziny, po dokładnym omówieniu obowiązków związanych z opieką nad nim.

 
„Kocie mruczanki" – zabawa ruchowa z ćwiczeniami ortofonicznymi

Przebieg:
Dzieci, czworakując, udają małe kotki – cicho miauczą – „miau” i mruczą – „mru-

mru” oraz duże koty – prychają – „pch – pch” i pokazują pazury.

„Kocie zabawy” – ćwiczenia poranne 

Zajęcia główne

„Idzie kot” – Dorota Gellner – wysłuchanie wiersza 

Przebieg:
Powiedz dzieciom wiersz wprowadzający do tematu:

Idzie kot
Raz i dwa
Brylantowe oczy ma.
Stąpa cicho,
Bez hałasu,
Cały miękki jak z atłasu.
Włożył kapcie z aksamitu,
Będzie chodził w nich do świtu.
A o świcie wśród poduszek
W ciepły zmieni się kłębuszek!

Dorota Gellner, Idzie kot, w: Antologia poezji dla dzieci, 
Poznań 2010, Wydawnictwo „Ibis”

Na podstawie wiersza i własnych doświadczeń dzieci wymieniają cechy kota.
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„Znane koty” – rozmowa o kocich bohaterach

Przebieg:
Porozmawiaj z dziećmi o znanych postaciach kotów i poproś o dłuższe wypowiedzi 

na ich temat. Jakie to postacie? Na przykład Klakier, który usiłował przechytrzyć 
sprytne smerfy, kot Puszek z filmu o Szreku, kot Jinx, który gonił myszki Pixi i Dixi, 
Tom – ścigający myszkę Jerry, kot Filemon i jego mały przyjaciel Bonifacy czy rudy kot 
w paski – Garfield lub też kotka z kreskówki „Hello Kitty”. 

Przypomnij znane dzieciom rymowanki i utwory literackie, które wspólnie recytują, 
np.: „W pokoiku na stoliku”, „Pan kotek był chory”, „Kotek łapki myje”, baśń „Kot 
w butach” itp. 

„Koci gość” – wizyta kota u przedszkolaków

Przebieg:
Zademonstruj dzieciom kota, pozwól go pogłaskać, nakarmić, obserwować jego 

sposób poruszania się. Przypomnij o cichym i spokojnym zachowywaniu się wobec 
zwierzęcia. 

„Koci grzbiet” – wyjaśnienie powiedzeń dotyczących kota

Przebieg;
Podaj znane dzieciom potoczne powiedzenia związane z kotami i pomóż wyjaśnić 

ich znaczenia:
„Koty chodzą swoimi ścieżkami”, „czarny kot przynosi pecha”, „koci chód”, „koci 

grzbiet”, „kocia muzyka”, „mieć kota na jakimś punkcie”, „drzeć koty”, „żyć jak pies 
z kotem”, „pierwsze koty za płoty”, „marcowe koty”, „kocie oczy”.

„Kocia muzyka” – zajęcia rytmiczne

Przebieg:
Dzieci śpiewają popularne piosenki:

„Aaa, kotki dwa” – śpiewanie murmurando lub na samogłosce a

Przebieg:
Dzieci śpiewają na głosce a, melodię popularnej piosenki:

Aa-a, kotki dwa
szare, bure obydwa,
nic nie będą robiły,
tylko ciebie bawiły.

  Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, ARTI SJ

„Wlazł kotek na płotek” – śpiewanie piosenki z akompaniamentem instrumentów 
perkusyjnych

Przebieg:
Dzieci śpiewają popularną piosenkę wystukują rytm na instrumentach 

perkusyjnych (lub drewnianych klockach):
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Wlazł kotek na płotek i mruga,
Ładna to piosenka, niedługa.
Nie długa, nie krótka, lecz w sam raz,
zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.

  Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, ARTI SJ

„Mały kotek”– nauka piosenki

Przebieg:
Zaśpiewaj dzieciom piosenkę:

1. Kotek, mały rudy kotek,
kiedyś sobie wlazł na płotek
i na płocie, jak to koty,
robił różne dziwne psoty.

Ref. Mały kotek, miau!
Wlazł na płotek, miau!
2. Kotek mały ma koszyczek,
przy koszyczku zaś stoliczek,
obok niego jest miseczka,
pełna wody albo mleczka.

Ref. Jest miseczka, miau!
Pełna mleczka, miau!

3. Kotek drapie pazurkami,
Chce się bawić razem z nami,
Czasem wskoczy na firankę
Lub wyleje wody szklankę.

Ref. Na firankę, miau!
Wody szklankę, miau!

4. Kotek często cicho wzdycha,
Lecz czasami głośno prycha,
Zwłaszcza kiedy nocą słyszy,
Harcujące wkoło myszy.

Ref. Cicho wzdycha, miau.
Głośno prycha, pchch!

 Słowa i muzyka Danuta i Karol Jagiełło, Wydawnictwo LA COSTA, 2012

Rozmowa po wysłuchaniu piosenki:
– O kim opowiada piosenka?
– Gdzie mieszka kotek?
– Jakie psoty robi kotek?
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Rytmizowanie tekstu piosenki. 
Dzieci każdą zwrotkę rytmizują inaczej: wyklaskują, wytupują, wystukują rytm na 

drewnianych klockach, na papierowych talerzach.
Nauka słów dwóch zwrotek piosenki:
– dzieci dopowiadają rymy na końcu wersów,
– powtarzają głośno refren,
– powtarzają wersy na zasadzie echa,
– wspólnie z nauczycielem głośno śpiewają. 
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania:
Dzieci podczas zwrotek naśladują koty, czworakują, robią koci grzbiet, zwijają się 

w kłębek; podczas refrenu robią „kocią muzykę” – miauczą i prychają, pokazując pazurki.

Zajęcia popołudniowe

„Myszka i ołówek” – słuchanie bajki

Przebieg:
Kiedy Ty będziesz czytać dzieciom bajkę, one narysują kota, zgodnie z jej treścią: 

Na stoliku Janka leżał sobie Ołówek.
Pewnego razu, kiedy Janek spał, wdrapała się na stolik Myszka. Zobaczyła Ołówek 

i wlecze do swojej norki. 
– Puść mnie, proszę cię! – błagał ją Ołówek. – Po co ci jestem potrzebny? Ołówki 

są drewniane, jeść ich nie można.
– Będę cię gryźć! – powiedziała Myszka. – Swędzą mnie zęby i wciąż coś muszę 

gryźć. O, tak! I myszka mocno ugryzła Ołówek. – Wobec tego pozwól mi po raz 
ostatni coś narysować, a potem rób, co chcesz.

– Niech ci będzie – przystała Myszka – rysuj! Ale potem i tak cię rozgryzę na 
drobne kawałeczki.

Westchnął ciężko Ołówek i narysował kółko.
– To ser – zapytała Myszka.
– Może ser – odrzekł i narysował jeszcze trzy małe kółeczka.
– No pewnie, że ser, a to są w nim dziurki – domyśliła się Myszka.
– Może dziurki – zgodził się z nią Ołówek i narysował jeszcze jedno duże kółko.
– O jabłko! – zawołała Myszka.
– Może jabłko – powiedział Ołówek i narysował jeszcze kilka takich oto 

wydłużonych krążków.
– Wiem, to serdelki – oblizała się Myszka. – Ale kończ już prędzej, bo bardzo mnie 

swędzą zęby.
– Poczekaj chwileczkę – powiedział Ołówek.
A kiedy zaczął rysować trójkąciki, Myszka krzyknęła:
– To mi przypomina ko... Nie rysuj więcej...!
Ale Ołówek już narysował duże wąsy...
– Przecież to najprawdziwszy kot! – pisnęła przerażona Myszka. – Ratunku! – 

i czym prędzej dała nura do swojej norki.
Odtąd nosa z niej nie wychyliła.
A Ołówek dotąd żyje i służy Jankowi, tylko że już się zrobił – o, taki maleńki.

W. Sutiejew, w: Bajeczki z obrazkami, Lublin 1989, Wydawnictwo Lubelskie

Spróbuj narysować własnym ołówkiem takiego kota, żeby się go myszy bały.
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„Kocie rymy” – zabawy językowe, szukanie rymów i wyrazu ukrytego w podanych 
wyrazach

Przebieg:
Dzieci szukają rymów do podanych słów:
kotka – lotka, ciotka, plotka
kot – płot, lot
kociaki – ślimaki, prosiaki, robaki
koproś o podzielenie na sylaby (z klaskaniem) podanych wyrazów: kotlet, kotwica, 

kotlina, kotłownia, łoskot, warkot, turkot, maskotka, błyskotka, łaskotki i wysłuchanie, 
jakie zwierzę jest w nich ukryte:  

kot – let itd.

„Geometryczny kot” – kot z figur geometrycznych 

Przebieg:
Przygotuj wycięte figury geometryczne: koła różnej wielkości i małe trójkąty. Dzieci 

układają kota z dwóch kół i dwóch trójkątów, naklejają je na kartce i dorysowują oczy, 
nos, wąsy i ogon.

DZIEŃ TRZECI: LEKARZ ZWIERZĄT

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Łamańce językowe” – ćwiczenia dykcyjne.
– „Zając i żółw” – opowiadanie, próba oceny. 
– „Kocie zabawy” – ćwiczenia poranne. 
– „Ciekawostki o zwierzętach”
– „Spotkanie z weterynarzem” – przybliżenie zawodu weterynarza.
– „Loteryjka ze zwierzętami” – gra – ćwiczenie słuchu fonematycznego.
– „Zwierzaki” – naśladowcza zabawa ruchowa.
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– „Naśladujemy zwierzęta” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
– „Piracka przygoda Piotrusia” – wysłuchanie opowiadania.
– „Esy-floresy” – poznanie obrazu graficznego litery p, rysowanie po śladzie. 
– „Kolorowanka” – ćwiczenie wzrokowo-słuchowe.

Zajęcia poranne

„Łamańce językowe” – ćwiczenia sprawności językowej

Przebieg:
Nauczyciel czyta zabawny tekst i zaprasza chętne dzieci do powtórzenia każdej linijki: 

Każdy żądny przygód żółw wie,
że by pływać tak jak żółwie,
trzeba żuru żłób zjeść żwawo,
ugrząźć w ryżu z ryżą żabą,
tuż po zmierzchu rzęsy zjeżyć
wreszcie szczerze się wyszczerzyć,
nóżki węża zmierzyć wzdłuż,
różki muszki wszerz... i już!

  Agnieszka Frączek, Galopem, Warszawa 2010, 
  Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski „Morex”

„Zając i żółw” – opowiadanie, próba oceny 

Dawno temu, kiedy zając przechadzał się z zarozumiałą miną, spotkał żółwia 
skubiącego trawę. Po przywitaniu wyzwał go na pojedynek w biegach.

– Dobrze – zgodził się żółw, a w duchu pomyślał:
– Sądzisz, że jesteś bardzo sprytny, ale ja jestem sprytniejszy od ciebie! – po czym 

zaprowadził rywala pod wysokie wzgórze.
Żółw z trudem wspinał się pod górę, a tymczasem zając pomyślał sobie:
– Ten żółw na pewno przegra, on nie potrafi szybko biegać. 
Gdy żółw w końcu dotarł na sam szczyt, spytał rywala:
– Jesteś gotowy?
– Jasne, że tak. Przecież to ja czekam na ciebie – odpowiedział zając bez odrobiny 

litości.
– No to ruszamy! – żółw dał sygnał do biegu, po czym schował się cały do skorupy 

i sturlał się z góry niczym kamień.
Zając wprawdzie biegł co sił w nogach, ale nie mógł go dogonić. Kiedy dotarł do 

połowy wzgórza, stanął i co zobaczył? Żółw był już na samym dole. Tak oto zając 
został pokonany.

 26 bajek z Afryki, adaptacja Zofia Podobińska, 
 Warszawa 2007, Biblioteka „Gazety Wyborczej”

Zachęć dzieci do wyrażania własnych opinii: 
Jaki był żółw? (powolny, wytrwały, sprytny przebiegły, odważny)
Jaki był zając? (sprawny, szybki, zarozumiały, zbyt pewny siebie)
Jaki morał płynie z tej historyjki? Czasem uważamy kogoś za słabego, a on okazuje 
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się silny, nawet jeśli ktoś myśli o sobie, że jest słaby – zawsze może wygrać, jeśli 
podejmuje wysiłek, zawsze warto próbować, nawet jeśli raz się nie udało.

„Kocie zabawy” – ćwiczenia poranne 

Zajęcia główne

„Ciekawostki o zwierzętach”

Przebieg:
Opowiedz dzieciom o zwierzętach trzymanych w domach: dla przyjemności, żeby 

mieć przyjaciela, mieć się z kim bawić, ale też mieć się kim opiekować i żeby uczyć 
dzieci odpowiedzialności i obowiązkowości. Pokazujemy ilustracje zwierząt lub, jeżeli 
jest taka możliwość, przynosimy żywe zwierzęta – przedstawicieli poszczególnych 
gatunków, by można było obserwować je w rzeczywistości. 

CHOMIK – chomiki mają w policzkach specjale kieszenie. Kiedy są już najedzone, 
mogą przechowywać i przenosić w nich nadmiar pokarmu.

KRÓLIK – posiada bardzo długie uszy, dzięki którym świetnie słyszy. Ma też 
doskonały węch – jego mały, ruchliwy nosek wyłapuje wszystkie, znane i nieznane 
zapachy, nawet z dużych odległości. Jeśli usłyszy lub wyczuje coś niepokojącego – 
głośno tupie tylnymi łapkami o ziemię. 

ŚWINKA MORSKA – jest bardzo rozmownym zwierzątkiem. W zależności od 
sytuacji i nastroju może wydawać wiele różnych dźwięków – zaniepokojona lub 
podekscytowana gwiżdże, zrelaksowana popiskuje, szczęśliwa grucha, zakochana 
ćwierka.  

ŻÓŁW – Żółwie są zwierzętami zmiennocieplnymi – oznacza to, że aby się 
rozgrzać potrzebują słońca i wysokiej temperatury. Jesienią i zimą, kiedy robi się 
chłodno, a dzień staje się krótszy, zapadają w sen i hibernują nawet przez kilka 
miesięcy. 

SZYNSZYLA – podobnie jak chomik, jest zwierzątkiem aktywnym w nocy. 
Dzięki dużym uszom i oczom oraz bardzo czułemu nosowi świetnie orientuje się w 
ciemnościach. Ma też długie i silne tylne łapki, potrafi więc wykonywać długie, dalekie 
i wysokie skoki. Przednie łapki są chwytne – może, tak jak wiewiórka, wziąć przysmak 
w łapki i schrupać go mocnymi zębami.

„Spotkanie z weterynarzem” – przybliżenie zawodu weterynarza

Przebieg:
Weterynarz opowiada dzieciom o swojej pracy, o zwierzętach, jakie leczy. Dzieci 

pytają o różne zwierzęta i ich potrzeby pielęgnacyjne i opiekuńcze. 
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„Loteryjka ze zwierzętami” – gra – ćwiczenie słuchu fonematycznego

Przebieg:
Przygotuj kartoniki z obrazkami i sylwety (wielkości A4) żółwia, królika, chomika. 

Obrazki do loteryjki powinny zawierać nazwy rozpoczynające się głoską ż (żółw, żmija, 
żaglówka, żaba, żuk), k (królik, korale, koperta, kość, kot), ch (chomik, choinka, chustki, 
chatka, chleb).

Instrukcja gry:
Dzieci kolejno losują obrazki, głośno wymawiają nazwę i jeżeli rozpoczyna się 

na ż – to odkładają obrazek na sylwetę żółwia, jeżeli na k – na sylwetę królika 
i obrazki na ch – na sylwetę chomika. Jeżeli któreś dziecko się pomyli, obrazek wraca 
do talii. 

Dla utrudnienia gry można dołożyć obrazki zaczynające się inną głoską niż wyżej 
wymienione i wówczas odkładamy je do przygotowanego pudełka.   

„Zwierzaki” – naśladowcza zabawa ruchowa  

Przebieg:
Dzieci poruszają się w rytmie wystukiwanym na tamburinie lub na tarce:
– wolno chodzą żółwie,
– po dwa uderzenia – skaczą w przysiadzie króliki,
– bardzo szybkie uderzenia – biegają chomiki.

„Naśladujemy zwierzęta” – ćwiczenia gimnastyczne 

Zajęcia popołudniowe

„Piracka przygoda Piotrusia” – wysłuchanie opowiadania

Przebieg: 
Przygotuj kukiełki ( chłopiec Piotruś w pirackiej opasce na oku, patelnia, pajacyk, 

papuga, pies, piłka, pianino, pudełko) na długich wykałaczkach. Będziesz ilustrować 
treść opowiadania:

P jak piraci

Najwspanialsze przygody Piotruś przeżywa w nocy – gdy już śpi.
– Płyniemy! – krzyczy do pajacyka.
A potem obydwaj wskakują na patelnię i udają, że są piratami.
– Mogę się z Wami pobawić? – pyta pluszowa papuga.
– I ja, i ja!… – piszczą pies i piłka.
– No pewnie! – cieszy się Piotruś. – Wskakujcie!
I odtąd razem już płyną po rozgwieżdżonym niebie.
– Uwaga, pianino za burtą! – krzyczy nagle pajacyk.
– Niemożliwe! – dziwi się Piotruś.
Ale nie ma czasu na zdziwienie – trzeba ratować pianino, bo lada moment 

zatonie! W jednej chwili patelnia robi zwrot i już po chwili…
– Mam je! – sapie papuga. – Ale ciężkie!
– Bo w środku jest jakieś pudełko – mówi pies. 
– A w pudełku śliwkowe powidła! – cieszy się Piotruś.
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Papuga jest wyraźnie zawiedziona.
– Wolałabym powidła z pomarańczy – mruczy.
– Może jutro takie znajdziemy? – pociesza ją Piotruś.
Bo przecież w nocy wszystko jest możliwe, tak czy nie? 

Grzegorz Kasdepke, Niesforny alfabet, Łódź 2006, Wydawnictwo Literatura

Po wysłuchaniu opowiadania nazwij jeszcze raz bohaterów i przyczep do każdego 
wizytówkę-podpis. Zapytaj dzieci, czy zauważyły, co łączy wszystkie wymienione wyrazy. 
Na dużym kolorowym kartonie, zawieszonym na tablicy, napisz za pomocą dwóch 
ruchów wielką i małą literę p, narysuj pomocnicze strzałki. Każde dziecko podchodzi 
do tablicy i kredą tablicową rysuje po śladzie, zachowując właściwą kolejność ruchów 
przy pisaniu – w nagrodę dostaje do wykonania zadanie w zmywalnej książeczce.

„Esy-floresy” – poznanie obrazu graficznego litery p, rysowanie po śladzie 

Przebieg:
Zachęć dzieci do napisania po śladzie wielkiej i małej litery p. 

Polecenie:
To jest wielka i mała litera p. Litera p jest na początku wyrazu por. 
Napisz po śladzie wielką i małą literę p.
Jaką głoskę słyszysz na początku nazw obrazków? Napisz.

Akademia malucha. Literki, zeszyt 2– literka p, Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk 

„Kolorowanka” – ćwiczenie wzrokowo-słuchowe

Przebieg:
Przygotuj dla każdego dziecka zestaw kilku konturów o charakterystycznym 

kształcie, których nazwy rozpoczynają się głoską p, np.: palma, parasol, pies, pająk, 
piłka, pióro, płot, pszczoła, ptak, puzzle, pociąg, por, pingwin, pietruszka, piec, 
papuga, pałac oraz kilka dowolnych na inne głoski, np.: dzwonek, drabina, słoń, sanki, 
ryba, widelec, serce, rękawiczki, samolot, okulary itd.

Dzieci rozpoznają po konturze, co przedstawia obrazek i kolorują te, które 
zaczynają się głoską p. Na koniec zajęć każde dziecko pokazuje swoją pracę, 
podaje nazwy pokolorowanych obrazków, a pozostałe dzieci kontrolują poprawność 
wykonania. Jeśli praca jest poprawna, stukają z aprobatą w stolik.

DZIEŃ CZWARTY: GRUPOWANIE, SZACOWANIE, LICZENIE, DOLICZANIE

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Przeciwieństwa” – podawanie przeciwieństw.
– „Jakie są nasze zwierzęta?” – ćwiczenie twórcze.
– „Kto tak potrafi?” – zabawa z utrzymaniem równowagi.
– „Kocie zabawy” – ćwiczenia poranne. 
–  „Ryby w akwarium” – tworzenie zbiorów ze względu na wielkość, szacowanie 

i ustalanie, gdzie jest więcej.
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– „Ile rybek jest w akwarium?” – liczenie i doliczanie na konkretach.
– „Kocia muzyka” – zajęcia rytmiczne – nauka piosenki cd. 
– „Marzenie Adasia” – uzupełnianka obrazkowo-słowna.
– „Co jest w worku?” – rozpoznawanie za pomocą dotyku.

Zajęcia poranne

„Przeciwieństwa” – podawanie przeciwieństw

Przebieg:
Poproś dzieci, by podały przeciwieństwa do słów i podały przykłady zwierząt, które 

mają wymienione cechy:
wolny – szybki  (żółw – królik)
mały – duży (myszka – pies)
owłosiony – nieowłosiony  (świnka – jaszczurka)
głośny – cichy (papuga – rybka)

„Jakie są nasze zwierzęta?” – ćwiczenie twórcze

Przebieg:
Dzieci kończą zdania: Mój ... (nazwa zwierzątka) jest ...
Kocham mojego ... (nazwa zwierzątka), bo .... 

„Kto tak potrafi?” – zabawa z utrzymaniem równowagi

Przebieg:
Rozłóż woreczki na podłodze tak, by dzieci mogły przejść bez dotykania podłogi. 

„Kocie zabawy” – ćwiczenia poranne 

Zajęcia główne

„Grupowanie, szacowanie, liczenie, doliczanie”

„Ryby w akwarium” – tworzenie zbiorów ze względu na wielkość, szacowanie i 
ustalanie, gdzie jest więcej

Przebieg:
Przygotuj komplet małych i dużych rybek wyciętych z kolorowego papieru. Dzieci 

dzielą je na duże i małe, układając je np. na dużym i małym plastikowym talerzu. 
Szacują, których rybek jest więcej – małych czy dużych.
Następnie sprawdzają, nakładając małe rybki na duże. Układamy je na długim 

pasku niebieskiego papieru. Dzieci wiedzą, że tych rybek, które zostaną bez pary, jest 
więcej.

„Ile rybek jest w akwarium?” – liczenie i doliczanie na konkretach

Przebieg:
Przygotuj niebieski karton, który imituje akwarium. Poproś dzieci, aby wpuściły 
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do akwarium kolejno po jednej rybce i za każdym razem głośno liczyły, ile jest teraz. 
Liczenie może przebiegać w zakresie możliwości dzieci.

Następnie wyjmujemy rybki z akwarium również po jednej i też przeliczamy, ile 
rybek zostało za każdym razem.

Potem wpuszczamy do akwarium np. pięć kolorowych rybek – kładziemy je w 
jednym rzędzie. Pod spodem układamy jedną rybkę (żółtą) i liczymy, ile rybek trzeba 
dołożyć, żeby było ich pięć – dokładamy cztery (czerwone) i liczymy. A ile rybek trzeba 
dołożyć do pięciu, jeśli są cztery? – dzieci liczą i dokładają jedną rybkę.

W trzecim rzędzie układamy dwie rybki (zielone) i pytamy – ile rybek trzeba 
dołożyć, aby było ich pięć – dzieci liczą i dokładają trzy rybki (pomarańczowe) . A ile 
rybek trzeba dołożyć do pięciu, jeśli mamy trzy rybki? Dzieci liczą i dokładają dwie 
rybki.

„Kocia muzyka” – zajęcia rytmiczne – nauka piosenki” cd.

Zajęcia popołudniowe

„Marzenie Adasia” – uzupełnianka obrazkowo-słowna

Przebieg:
Dzieci otwierają książkę „Wierszyki 5-latka” na stronie 24 i oglądają obrazki, 

a nauczyciel czyta rozpoczęte zdania – podpisy pod obrazkami. Dzieci uzupełniają 
brakujące słowa (podają właściwą formę słowa piesek) zgodnie z treścią obrazka:

Adaś zawsze marzył o ……………… 
Chłopiec dostał małego ………… od dziadka. 
Teraz Adaś wstaje rano, by wyjść z ………… na spacer. 
Na podwórku rzuca ………… patyki, a ………… mu je przynosi. 
Tylko do szkoły Adaś chodzi bez swojego ………… .

 Uniwersytet malucha, Wierszyki 5-latka, 
 Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk

„Co jest w worku?” – rozpoznawanie za pomocą dotyku

Przebieg:
Pieski mają bardzo dobry węch, a dzieci potrafią rozpoznać kształty za pomocą 

dotyku. Do woreczka włóż różne drobne przedmioty znane dzieciom, np. zabawki 
i poproś, by za pomocą dotyku rozpoznały je. 

 
DZIEŃ PIĄTY: ZAKŁADAMY AKWARIUM

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Wykreślanka” – ćwiczenia spostrzegawczości.
– „Litera r” – poznanie obrazu graficznego litery.
– „Idzie rak” – zabawa ruchowa.
– „Kocie zabawy” – ćwiczenia poranne. 
– „Witrażowe rybki” – praca plastyczna – malowanie na folii.
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–  „Wędkowanie” – zabawa dydaktyczna, synteza sylabowa i głoskowa oraz 
poszerzenie słownictwa o nazwy ryb.

– „Latające rybki” – wykonanie pracy technicznej.
– „Ryby welonki” – taniec z chustkami szyfonowymi.
– „Zakładamy akwarium” – zajęcia przyrodnicze.
– „Taniec rybek” – zabawa muzyczno-ruchowa. 
– „Na fali” – rysowanie fal w kierunku od lewej do prawej i rybek.
– „Fale z paska” – twórcze działania techniczne.
– „Lecznica dla zwierząt” – zabawa tematyczna. 

Zajęcia poranne

„Wykreślanka” – ćwiczenia spostrzegawczości

Przebieg:
Rozdaj dzieciom kartki formatu A4 z napisanymi w różnych miejscach wielkimi 

i małymi literami p i wielką literą R. Poproś dzieci o wykreślenie wszystkich liter p.
Litera, która została nie skreślona, to R. Dzieci ją opiszą i powiedzą, czym różni się 

od p.
Wspólnie narysujcie literę R ręką w powietrzu, nogą na dywanie i sobie wzajemnie 

na plecach. 
Litera R jest początkową literą w wyrazie ryby. Podajcie inne przykłady wyrazów 

rozpoczynających się literą R: rower, rekin, róża, rogi, renifer, ramię, ręce, rakieta itd.

„Litera R” – poznanie obrazu graficznego litery 

Polecenie:
To jest wielka i mała litera r. Litera r jest na początku wyrazu rak.
Napisz po śladzie wielką i małą literę r. Znajdź w wyrazach wszystkie litery r 

i podkreśl je. 

Karty pracy zmywalne R i r, Akademia malucha. Literki (R r), Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk 

„Idzie rak” – zabawa ruchowa

Przebieg:
Rozpoczynamy zabawę rymowanką:

Idzie rak, idzie rak,
Czasem naprzód,
Czasem wspak. 
Idzie rak nieborak,
Jak uszczypnie 
będzie znak.

Dzieci chodzą jak raki, wykonując podpór tyłem z nogami ugiętymi w kolanach 
i wysoko uniesionymi biodrami.
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„Kocie zabawy” – ćwiczenia poranne 

Zajęcia główne

„Witrażowe rybki” – praca plastyczna – malowanie na folii

Przebieg:
Kształt rybek wycięty z grubej okładkowej folii z namalowanymi wzorami konturówką, 

wypełniamy różnymi kolorami farb do malowania na szkle. Wycinamy dziurkę 
dziurkaczem. Zawieszamy rybki na nitkach o różnej długości, które przywiązujemy do 
plastikowego wieszaka na ubrania. Wieszaki zawieszamy na drążku lub firance w oknie. 
Na parapecie układamy kamyki, muszelki, rozgwiazdy, bursztyny, szkiełka do akwarium. 

„Wędkowanie” – zabawa dydaktyczna, synteza sylabowa i głoskowa oraz 
poszerzenie słownictwa o nazwy ryb

Przebieg:
Przygotuj wędkę z przywiązanym haczykiem ze spinacza. Do dmuchanego basenu 

lub dużej miski nalewamy wody i umieszczamy rybki ze sztywnej folii z dziurkami 
zrobionymi dziurkaczem – wykonanymi wcześniej. Dzieci kolejno wyciągają wędką 
rybki, a nauczyciel podaje jej nazwę, wymawiana ją sylabami lub głoskami, a dziecko 
dokonuje syntezy i podaje pełną nazwę. Oto nazwy ryb akwariowych: mieczyk, gupik, 
welon, karaś złocisty, molinezja, neonka i stawowych: karp, lin, karaś; rzecznych: 
szczupak, sum, łosoś, pstrąg oraz morskich: śledź, dorsz, halibut, szprotka. Zwierzęta 
ciepłych wód – np. konik morski.

„Latające rybki” – wykonanie pracy technicznej

Przebieg:
Z pomocą nauczyciela dzieci zawiązują nitkę i mocują swoją rybkę do dużego koła 

z brystolu lub cienkiej tektury z dziurkami na brzegu. Całość przywiązujemy do sznurka 
zaczepionego wysoko, np. do żyrandola. Możemy wprawiać je w ruch na różne sposoby: 
dmuchać powietrze ustami lub można wachlować powietrze sztywną kartką pod 
rybkami lub dmuchać na nie przez rurki do picia – rybki poruszają się jakby pływały. 

Można też wykorzystać pudełko kartonowe ustawione bokiem, które w środku 
malujemy na niebiesko – woda i zielone rośliny, a na dnie można przykleić kawałki 
krepiny imitujące piasek.

„Ryby welonki” – taniec z chustkami szyfonowymi

Przebieg:
Dzieci tańczą z apaszkami podczas muzyki relaksacyjnej, oddając nastój muzyki.
Dowolna muzyka relaksacyjna z CD

„Zakładamy akwarium” – zajęcia przyrodnicze

Przebieg:
Przygotowujemy akwarium, na dnie układamy kamyki, muszelki, wstawiamy koszyczki 

z roślinami, zalewamy akwarium wodą i wpuszczamy rybkę (lub rybki). Zależnie od 
gatunku rybek wpuszczonych do akwarium instalujemy grzałkę i dodatkowe oświetlenie. 

Ustalamy dyżury i zasady karmienia rybek.  
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„Taniec rybek” – zabawa muzyczno-ruchowa 

Przebieg:
Dzieci rozkładają cienką folię malarską, chwytają za brzegi i w takt muzyki 

lekko nią poruszają. Na folię wrzuć wycięte z kolorowego papieru małe rybki, które 
podskakują.

Zajęcia popołudniowe

„Na fali” – rysowanie fali i rybek w kierunku od lewej do prawej

Przebieg:
Dzieci na kartce z zaznaczoną lewą stroną, np. małą rybką, rysują linie faliste, 

pozaginane, pozakręcane.

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           
                                                                                                                                        
 
 
 
 

„Fale z paska” – twórcze działania techniczne

Przebieg:
Przygotuj paski papieru o szerokości 2–3 cm pocięte np. z niebieskich kartek A4. 

Poproś, by dzieci z prostego paska powycinały fale, które narysowały w poprzednim 
ćwiczeniu: falowane, pozaginane, poskręcane bałwany-ślimaki.

„Lecznica dla zwierząt” – zabawa tematyczna

Przebieg:
Niech dzieci obejrzą wszystkie pluszowe zwierzątka, które znajdują się w sali 

i sprawdzą, czy nie są uszkodzone, podarte, czy nic im nie brakuje. Dzieci udzielają 
im pomocy: naklejają plastry, owijają bandażem, zawijają w kocyki, robią zastrzyki – 
opiekują się.  

Uszkodzone przytulanki przynoszą do „lecznicy dla zwierząt”, a Ty je reperujesz, 
przyszywasz rozdarcia, urwane uszy czy ogony. 
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CIEKAWOSTKI
l  17 lutego odbywa się Światowy Dzień Kota; w Polsce święto to jest obchodzone od 

2006 roku.
l  Już od momentu swego udomowienia kot stał się bohaterem licznych baśni i mitów. 
l  Andrew Lloyd Webber napisał musical „Koty” (1978–1979) na podstawie zbioru 

wierszy „Koty” (ang. „Old Possum's Book of Practical Cats”) autorstwa T. S. Eliota.
l   W „Alicji w Krainie Czarów” (1865) Lewisa Carrolla jedną z postaci jest Kot 

z Cheshire, który ciągle znika i pojawia się.
l  Terry Pratchett napisał książkę o tym, jak rozpoznać prawdziwego kota („Kot 

w stanie czystym").
l  Do rodziny kotowatych zalicza się 37 gatunków, z czego 16 jest zagrożonych 

wyginięciem.

Przytoczone utwory literackie:
 1.  Zagadki o zwierzętach, w: Antologia dla najmłodszych, Warszawa 2002, Krajowa 

Agencja Wydawnicza.
 2. Do dziury myszko – przypomnienie popularnej zabawy z elementem gonitwy. 
 3.  Dorota Gellner, Spacerek, w: Antologia poezji dla dzieci, Poznań 2010, 

Wydawnictwo IBIS. 
 4. Zdjęcie, karty pracy cz.3 s. 3, Wydawnictwo Olesiejuk.
 5. Domino z pieskiem, karty pracy cz. 3, s. 16, Wydawnictwo Olesiejuk.
 6.  Adam Korzeń, Kotek, w: Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, Wydawnictwo 

ARTI.
 7.  Dorota Gellner, Idzie kot, w: Antologia poezji dla dzieci, Poznań 2010, Wydawnictwo 

IBIS.
 8.  W. Sutiejew, Myszka i ołówek, w: Bajeczki z obrazkami (notka)
 9.  Agnieszka Frączek, Galopem, Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski „Morex”,2010. 
10.  Zając i żółw, w: 26 bajek z Afryki, adaptacja: Zofia Podobińska, Warszawa 2007, 

Biblioteka „Gazety Wyborczej”.
11.  Grzegorz Kasdepke, Piracka przygoda Piotrusia, w: Niesforny alfabet, Łódź 2006, 

Wydawnictwo „Literatura”.
12.  Anna Wiśniewska, Akademia malucha. Literki, zeszyt 2 – literka p, Ożarów 

Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk. 
13.  Marzenie Adasia, w: Wierszyki 5-latka, Ożarów Mazowiecki 2009, Wydawnictwo 

Olesiejuk.
14.  Anna Wiśniewska, Akademia malucha. Literki, zeszyt 2 – literka R, Ożarów 

Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk. 

Przytoczone utwory muzyczne: 
 1.  Mały kotek, słowa i muzyka Danuta i Karol Jagiełło, Wydawnictwo LA COSTA, 2012.
 2.  Aa-a, kotki dwa, w: Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, ARTI SJ.
 3.  Wlazł kotek na płotek, w: Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, ARTI SJ.
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TYDZIEŃ CZWARTY: GDZIE MIESZKA MUZYKA?

DZIEŃ PIERWSZY: FRYDERYK CHOPIN W OCZACH DZIECKA

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Odkrywamy świat muzyki” – rozmowa kierowana związana z tematem.
– „Puzzle” – synteza obrazka. 
– „Poranek muzyczny” – interpretacja ruchowa muzyki Fryderyka Chopina. 
– „Fryderyk Chopin w oczach dziecka” – przybliżenie postaci Fryderyka Chopina.
– „Odkrywamy dźwięki” – eksperymenty dźwiękowe.
– „Ćwiczenia z batutą” – ćwiczenia z laskami gimnastycznymi.
– „Mazurek” – zajęcia kulinarne.
– „Mazurek” – zabawa taneczna.

Zajęcia poranne

„Odkrywamy świat muzyki” – rozmowa kierowana związana z tematem

Przebieg:
Nauczyciel wprowadza do tematu, zadając dzieciom pytania.
– Co to jest muzyka?
– Jak powstaje muzyka?
– Gdzie słyszymy muzykę?
– Kto to jest kompozytor?
Na zakończenie rozmowy przedstawia dzieciom Fryderyka Chopina jako 

wybitnego polskiego kompozytora i wirtuoza fortepianu.
 

„Puzzle” – synteza obrazka 

Przebieg:
Dzieci, podzielone na grupy, układają z puzzli obrazek przedstawiający pomnik 

Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich. Do tego zadania można wykorzystać 
ilustracje z kolorowych gazet pocięte na części.

„Poranek muzyczny” – interpretacja ruchowa muzyki F. Chopina (np.poloneza g-moll)

Przebieg:
Dzieci oddają charakter muzyki Chopina ruchem ciała i rąk, w których trzymają 

paski krepiny. 

Zajęcia główne

„Fryderyk Chopin w oczach dziecka” – przybliżenie postaci Fryderyka Chopina

Przebieg:
Wspomagając się ilustracjami portretów Fryderyka Chopina, zdjęciami pomnika 

Chopina, dworku w Żelazowej Woli itp. opowiedz o najsłynniejszym polskim 
kompozytorze i wirtuozie fortepianu.
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Przeczytaj fragmenty książki dźwiękowej – „Chopin”. Dzieci słuchają ilustracji 
dźwiękowej zawartej w treści książki. Zapoznają się z nowymi słowami muzycznymi: 
fantazja, nokturn, preludium, polonez, walc i mazurek.

Nokturn – utwór muzyczny o poetyckim charakterze, który ma oddać nastrój nocy. 
Preludium – zostało wykorzystane w balecie „Chopiniana” (Sylfidy). 
Walc minutowy – pierwotnie zatytułowany był „Walc małego pieska” 

i inscenizował zabawę małego psa uganiającego się za własnym ogonem.
Mazurek – w dorobku Fryderyka Chopina jest aż 57 mazurków, inspiracją dla 

kompozytora była muzyka i taniec ludowy.
Możemy urządzić kącik związany z Fryderykiem Chopinem, zawiesić mapę zabytków 

i miejsc szczególnie związanych z postacią kompozytora, jego zdjęcia i płyty z muzyką, 
którą skomponował. 

Chopin – książka dźwiękowa, Ożarów Mazowiecki 2010, Wydawnictwo Olesiejuk 

„Odkrywamy dźwięki” – eksperymenty dźwiękowe

Przebieg:
Aby tworzyć muzykę, nie zawsze potrzebujemy instrumentów muzycznych. Różne 

dźwięki powstają, gdy zaklaszczecie w dłonie, potrzecie dłonie, poszuracie kapciami 
o podłogę, będziecie podskakiwać lub maszerować. Dzieci wykonują polecenia 
nauczyciela i słuchają efektu dźwiękowego. 

Nasz aparat mowy również jest instrumentem, który daje wielkie możliwości. 
Uzyskujemy dzięki niemu różne efekty dźwiękowe, np.: kląskanie, cmokanie, murmurando, 
długi wydech na głosce sz, u itp. Dzieci wykonują ćwiczenia proponowane przez 
nauczyciela i prezentują własne pomysły na ciekawe dźwięki, które pozostali naśladują.

Poszukajcie rzeczy w sali, które moglibyśmy wykorzystać do tworzenia muzyki. 
Dzieci prezentują różne dźwięki uzyskane w wyniku np.: uderzenia dłonią w krzesełko 
lub w blat stołu, pocierania o siebie klockami itp.

Zamień się w dyrygenta i wszyscy twórzcie jeden wspólny utwór.

„Ćwiczenia z batutą” – ćwiczenia z laskami gimnastycznymi (wg K. Wlaźnik)

Przebieg:
•  Marsz – dzieci maszerują rzędem i odbierają od nauczyciela laskę gimnastyczną.
•  Zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem biegu. Dzieci biegają 

w rozsypce, wysoko podnoszą kolana. Trzymają oburącz laskę gimnastyczną za 
końce, jakby trzymały kierownicę roweru.

•  Ćwiczenie równowagi. Dzieci przechodzą przez laskę, trzymaną za końce 
oburącz, do przodu i do tyłu.

•  Ćwiczenia tułowia. Dzieci w siadzie skrzyżnym trzymają laskę za końce w rękach 
wysoko uniesionych nad głową i wykonują skłony boczne. 

•  Ćwiczenia mięśni grzbietu. Dzieci w leżeniu na brzuchu wyciągają przed siebie 
wyprostowane ręce, w których trzymają laskę. Na sygnał słowny unoszą na 
zmianę ręce z laską i odpoczywają.

•  Ćwiczenie mięśni brzucha – dzieci w siadzie skulnym trzymają za końce laski 
umieszczonej pod kolanami – wykonują kołyskę, odchylając się do tyłu i do 
przodu.

•  Ćwiczenia oddechowe. Dzieci w klęku nabierają powietrza ustami 
z jednoczesnym uniesieniem rąk, w których trzymają oburącz laskę. 
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Wypuszczają powietrze ustami, z jednoczesnym skłonem do podłogi – ukłon 
japoński.

•  Ćwiczenia stóp. Dzieci siedzą na podłodze podparte rękoma z tyłu. Przetaczają 
stopami laskę po podłodze w przód i w tył.

•  Ćwiczenia uspakajające. Dzieci maszerują spokojnym krokiem z laską trzymaną 
oburącz za końce, w górze. Gdy znajdą się obok kosza, odkładają laskę 
i ustawiają się w szeregu przed nauczycielem.

Zajęcia popołudniowe

„Mazurek” – zajęcia kulinarne

Przebieg:
Zaproś dzieci na podwieczorek, który zamienia się w uroczyste przyjęcie w dworku 

w Żelazowej Woli, gdzie urodził się i spędził dzieciństwo Fryderyk Chopin. A ponieważ 
w jego twórczości mazurki były jedną z często stosowanych form muzycznych, zaproponuj, 
aby dzieci udekorowały kolorowymi cukierkami i lukrem mazurka upieczonego przez 
przedszkolnego kucharza (lub chętną mamę). 

Dzieci podają różnicę w znaczeniu słowa mazurek. Wszyscy częstują się ciastem, 
pamiętając o zwrotach grzecznościowych, używaniu serwetek, ładnej postawie przy 
jedzeniu itp. 

„Mazurek” – skoczna zabawa taneczna np. przy mazurku B-dur

Przebieg:
Dzieci pojedynczo lub w parach poruszają się w takt muzyki.

 
DZIEŃ DRUGI: SKACZĄCE NUTKI

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Co to jest?” – ćwiczenie słuchu. 
– „Poranek muzyczny” – interpretacja ruchowa muzyki Fryderyka Chopina. 
– „Skaczące nutki” – nauka piosenki. 
– „Zaproszenie do poloneza” – poznanie kroków tańca. 
– „Relaks przy muzyce Chopina” – słuchanie muzyki poważnej.
– „Gdzie mieszka muzyka” – fragment wiersza Ewy Stadtmüller. 
– „Muzyczne domy” – ćwiczenie twórcze „burza mózgów”.
– „Na czym można odtwarzać muzykę” – poszerzenie słownictwa.
– „Improwizacja z talerzami” – muzyka Chopina.
– „Słowik” –  wysłuchanie baśni Hansa Christiana Andersena. 
– „Słowiki” – zabawa ortofoniczna.
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Zajęcia poranne

„Co to jest?” – ćwiczenia słuchu

Przebieg: 
Nauczyciel prezentuje odgłosy nagrane z otoczenia, a dzieci odgadują, co to może być. 

„Poranek muzyczny” – interpretacja ruchowa muzyki F. Chopina (np. walca cis-moll 

op.64 nr 2)

Przebieg:
Dzieci interpretują ruchem ciała i rąk z szyfonowymi apaszkami charakter muzyki 

Chopina.

Zajęcia główne

„Skaczące nutki” – nauka piosenki 

Przebieg:
Zapoznaj dzieci z piosenką. Dzieci powtarzają kolejno słowa dwóch pierwszych 

zwrotek i refrenu z wyklaskiwaniem sylab, dopowiadają rymy poszczególnych wersów, 
naśladują gesty nauczyciela, który ruchem ilustruje teść utworu.

Skaczące nutki

Do przedszkola wpadły nutki,
Wszystkie miały czarne butki,
Czarne szelki i czapeczki
I skakały jak piłeczki.

 Ref. Ta wysoko, tamta nisko,
 Ta z plecakiem, ta z walizką,
 Roztańczone nutki trzy:
 Do, re, mi, nutki trzy!

Poprosiły o mieszkanie
W dużym, czarnym fortepianie
I biegały, i skakały,
Po klawiszach czarno-białych.

 Ref. Ta wysoko, tamta nisko,
 Ta z plecakiem, ta z walizką,
 Roztańczone nutki trzy:
 Do, re, mi, nutki trzy!

Nawet na leżakowaniu
Przeszkadzały dzieciom w spaniu
I skakały po kocykach
W czarnych szelkach i bucikach.
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 Ref. Ta wysoko, tamta nisko,
 Ta z plecakiem, ta z walizką,
 Roztańczone nutki trzy:
 Do, re, mi, nutki trzy!

 Muzyka Barbara Kolago, słowa Dorota Gellner, w:  
 Skaczące nutki, Warszawa 2009, Wydawnictwo „Pani Twardowska” 

„Zaproszenie do poloneza” – poznanie kroków tańca (np. polonez A-dur op. 40 nr 1)

Przebieg:
Wprowadź nastrój jak na staropolskich balach, rozdając dziewczynkom szyfonowe 

chusteczki. 
Dzieci, ustawione w pary, podają sobie wyprostowane wewnętrzne ręce, drugą rękę – 

chłopcy chowają do tyłu, a dziewczynki odchylają rękę z chusteczką w bok. Rozpoczynają 
ukłonem i chodzą krokiem poloneza, akcentując dygnięciem pierwszą, mocną część taktu.

Ćwiczenia powtarzają codziennie, dodając figury: rozchodzenie się par na boki, 
tunel, wąż, koło, itp.

„Relaks przy muzyce Chopina” – słuchanie muzyki poważnej (Berceuse Des-dur 
op. 57)

Przebieg:
Dzieci odpoczywają w dowolnej pozycji (siedzą lub leżą na dywanie), oddychają spokojnie 

(wdychają powietrze nosem i wydychają ustami) i słuchają Berceuse Des-dur Chopina.
Na tle muzyki snuj opowieść cichym i spokojnym głosem, oddzielając każde słowo: 

Leżysz na leciutkiej, puchatej, białej chmurce, którą wiatr delikatnie kołysze – 
w lewo, w prawo i obraca nią jak na karuzeli. Zapadasz się w miękkim, delikatnym 
puchu. Promyki ciepłego słońca łaskoczą twój nosek, czoło, powieki, policzki. Czujesz 
jak łaskotanie przenosi się na szyję, ramiona i ręce. Twoje ręce unoszą się w górę 
i poruszasz paluszkami jak małymi listkami muskanymi przez wiatr. Ręce powoli 
kołyszą się – raz w jedną, raz w drugą stronę, by powoli opaść wzdłuż ciała. Wiaterek 
unosi Twoją jedną stopę, która obraca się, jest leciutka i delikatnie opada, zapada 
się w puch. Potem wiaterek bawi się z Twoją drugą stopą – lekko unosi, delikatnie 
obraca raz w jedną stronę, raz w drugą stronę i kładzie w puchu. Chmurka zamienia 
się w salę przedszkolną, a Ty przecierasz oczy ze zdumienia. Podnosisz się powolutku 
i najpierw siadasz, a później wstajesz, obracasz się na palcach wokół własnej osi i... 
opadasz delikatnie na podłogę.

„Gdzie mieszka muzyka” – fragment 

Przebieg:
Recytuj zwrotki wiersza na tle pieśni „Wiosna” g-moll Fryderyka Chopina:

Gdzie mieszka muzyka?
W wesołych strumykach,
W zielonych skrzydełkach
Polnego konika.
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Gdzie mieszka muzyka?
W piosence słowika,
Na dachu, po którym
Deszcz tańczy walczyka.
 
Gdzie mieszka muzyka?
W klawiszach i smykach,
I w strunach, i w dłoni,
Co strun tych dotyka. 

Ewa Stadtmüller, Gdzie mieszka muzyka, Kraków 2007, Wydawnictwo „Skrzat”

„Muzyczne domy” – ćwiczenie twórcze „burza mózgów”

Przebieg:
Zapytaj dzieci: „Gdzie, Waszym zdaniem, mieszka muzyka?” – a one podadzą 

ciekawe propozycje, np.: w instrumentach, w szkole muzycznej, w gałęziach drzew, 
szumie wiatru, szumie fal morskich, w głosie ptaków, w przedszkolu na rytmice itp. 

„Na czym można odtwarzać muzykę” – poszerzenie słownictwa

Przebieg:
Pokaż ilustracje lub, jeśli zdobędziesz, przynieś dawne odtwarzacze muzyki, takie 

jak: pozytywka, gramofon, magnetofon szpulowy, magnetofon kasetowy. Zapytaj 
dzieci, czy wiedzą, na czym obecnie możemy odtwarzać muzykę. Zademonstruj różne 
urządzenia, np. odtwarzacz CD, discman, walkman, mp3, mp4, iPhone i pozwól 
dzieciom posłuchać muzyki, która jest na nich zapisana. 

„Improwizacja z talerzami” – muzyka Chopina (walc Des-dur op. 70 nr 3)

Przebieg:
Dzieci z talerzami papierowymi w rękach naśladują gesty nauczyciela, zgodne 

z tempem i charakterem muzyki: pocierają nimi, opukują swoje ręce i nogi, unoszą 
wysoko w górę, wachlują się itp.

Zajęcia popołudniowe

„Słowik” – wysłuchanie baśni Andersena

Przebieg: 
Opowiedz dzieciom baśń.

Dawno, dawno temu, w dalekich Chinach żył sobie słowik, który przepięknie 
śpiewał. Dowiedział się o nim cesarz i rozkazał, by dostarczono mu cudownego 
ptaka. Mały, szary, niepozorny słowik zgodził się pójść do pałacu. Cesarz oczarowany 
pięknem jego śpiewu podarował mu złotą klatkę i dwunastu służących, którzy 
mu usługiwali. Wszyscy zachwycali się jego śpiewem, ale on nie był szczęśliwy 
w złotej klatce i pragnął wrócić do lasu. Pewnego dnia cesarz otrzymał prezent od 
zaprzyjaźnionego władcy Japonii – był to śpiewający mechaniczny słowik zrobiony 
z błyszczących, drogocennych kamieni. Cesarz nakręcał mechanizm ptaka raz po raz. 
Teraz wszyscy podziwiali słowika zrobionego z diamentów i rubinów, i szmaragdów, 
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i nikt nie chciał słuchać dawnego śpiewaka. A gdy zapomniany niepozorny słowik 
odleciał do lasu, ukarano go wiecznym wygnaniem. Mechaniczna zabawka szybko 
się popsuła i nikt z doradców cesarza nie potrafił jej naprawić. Cesarz posmutniał, 
rozchorował się i wszyscy bali się, że umrze. Przerażająca wiadomość dotarła do 
lasu, w którym mieszkał słowik. W nocy przyleciał do pałacu i pod oknem komnaty 
cesarza zaśpiewał najpiękniej, jak potrafił. Następnego dnia cesarz wyzdrowiał, był 
szczęśliwy jak dawniej. Słowik zgodził się śpiewać dla cesarza, pod warunkiem, że 
zachowa to w tajemnicy przed innymi. Nikt z dworzan nie domyślał się nawet, co 
uzdrowiło ich władcę.

Hans Christian Andersen, Słowik, adaptacja, w: Bajkowe skarby, 
Ożarów Mazowiecki 2009, Wydawnictwo Olesiejuk

„Słowiki” – zabawa ortofoniczna  

Przebieg:
Dzieci biegają i naśladują głos słowika: fiju-fiju-fju.

DZIEŃ TRZECI: NASZE INSTRUMENTY 

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Kto tak pięknie śpiewa?” – rozróżnianie głosu żeńskiego i męskiego.
– „Muzykanci-konszabelanci” – zabawa muzyczno-ruchowa.
– „Poranek muzyczny” – interpretacja świetlna muzyki Fryderyka Chopina. 
– „Gra na rondelkach” – teatrzyk paluszkowy.
– „Orkiestra na garnkach” – zabawa rytmiczna z rekwizytami.
– „Wszystko może być użyteczne” – wysłuchanie wiersza.
– „Instrumenty alternatywne” – praca techniczna.
– „Ćwiczenia z batutą” – ćwiczenia z laskami gimnastycznymi.
– „I jak Indianin” – poznanie obrazu graficznego litery „i”.
– „Iskierka pokoju” – zabawa integracyjna w kole.
– „Muzyka bębnów” – zabawa w dwóch grupach.
– „Esy-floresy” – i jak instrumenty. „Akademia malucha. Literki”. 

Zajęcia poranne

„Kto tak pięknie śpiewa?” – rozróżnianie głosu żeńskiego i męskiego

Przebieg:
Dzieci słuchają śpiewu i oceniają, czy dany głos jest kobiecy, czy męski.

Pieśń Życzenie w wykonaniu Doroty Wyżyńskiej-Konopielko, Book House

„Muzykanci-konszabelanci” – zabawa muzyczno-ruchowa   

Przebieg:
Dzieci naśladują grę na wymienionych w piosence instrumentach:
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Jestem muzykantem konszabelantem.
My, muzykanci konszabelanci.
Ja umiem grać i my umiemy grać!
A na czym?
Na ... 
– trąbce – trutu-tu-tu...  – dłonie zwinięte w pięści przy ustach
– pianinie –  a pianino ino-ino... – „gramy” palcami na blacie
– bębnie – bum ta-ra-ra...  – uderzenia dłońmi  w brzuch
– skrzypcach – łi-łi-łi-łi...  – prawa ręka „gra” smyczkiem
– gitarze – pękła struna...  – szarpanie palcami prawej ręki strun gitary

Muzykanci-konszabelanci, w: Marta Bogdanowicz, Ruch i piosenka dla 
najmłodszych, Warszawa 2002, „Fokus”

„Poranek muzyczny” – interpretacja świetlna muzyki Fryderyka Chopina – etiuda 
c-moll op. 10 nr 12

Przebieg:
Dzieci interpretują charakter muzyki Chopina za pomocą światła latarek 

trzymanych w obydwu rekach.

Zajęcia główne

„Gra na rondelkach” – teatrzyk paluszkowy

Przebieg:
Zainscenizuj, posługując się palcami wskazującymi, rozmowę między dwiema 

gospodyniami. Zgodnie z testem – graj na garnku drewnianą łyżką:

Gospodyni 1 
 Dzień dobry pani!

Gospodyni 2
 Dzień dobry pani!

Gospodyni 1 
 Bierze się pani za gotowanie?

Gospodyni 2
 Tak! Mam rondelek niewielki,
 Będę gotować knedelki!
 Dla gości! Dla miłych gości!

Gospodyni 1 
 A ja dziś będę sprzątać!
 Wymiotę kurze z konta,
 Bo też mnie ktoś odwiedzi.
 Wie pani kto?

Gospodyni 2 zaprzecza (kręci głową) 
Gospodyni 1 

 Sąsiedzi!
Gospodyni 2

 Ojej! Będzie pani latać, 
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 Lepiej na tej miotle polatać!
 O, tak!

Gospodyni 1 
 To ja przez chwilkę niewielką
 Pogram sobie na rondelku!

Nauczyciel
 Ładna sprawa! Ładna sprawa!
 Zamiast pracy jest zabawa!

Gospodyni 2
 Tak się nalatałam, 
 że o gościach zapomniałam!

Nauczyciel
 A goście pod drzwiami stali,
 Dzwonili, pukali!

Gospodyni 1 
 A ja na rondelku grałam 
 i pukania nie słyszałam!

Nauczyciel
 O to chodzi! O to chodzi
 Lecz, cóż gości to obchodzi? 
 Stali, pukali, dzwonili – 
 W końcu do domu wrócili.

  Danuta Gellnerowa, Goście, w: Zabawa w teatr, 
  Poznań 2010, Grupa Wydawnicza „Publicat”

„Orkiestra na garnkach” – zabawa rytmiczna z rekwizytami

Przebieg:
Rozdaj dzieciom metalowe miski, garnki, drewniane i metalowe łyżki, metalowe 

przykrywki. Dzieci grają własną kompozycję rytmiczną – reagują na gest nauczyciela: 
wyciszenie – palec wskazujący na ustach, ręce szeroko rozwarte – gra głośna, dłonie 
złączone – gra cicha.

 „Wszystko może być użyteczne” – wysłuchanie wiersza

Nie wyrzucę tych butelek –
Jak zawsze... do śmieci.
Zrobię dzisiaj z nich grzechotki –
... Bawidła dla dzieci!
Wsypię mak, makaron, groszek –
Potrząsnę chwileczkę...
Dam maluchom w podarunku
Miłą zabaweczkę!

 Elżbieta Minczakiewicz, Rysowane wierszyki i zagadki, 
 Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”
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 „Instrumenty alternatywne” – praca techniczna

Przebieg:
Dzieci wykonują grzechotki. Do plastikowych pojemników (np. zakręcanych 

buteleczek po soczkach lub jogurtach) wsypują różne przygotowane materiały.

„Ćwiczenia z batutą” – ćwiczenia z laskami gimnastycznymi 

Zajęcia popołudniowe

„I jak Indianin” – poznanie obrazu graficznego litery i

Przebieg:
Nauczyciel czyta tekst, a dzieci, gdy usłyszą słowo rozpoczynające się na i, 

grzechoczą własnoręcznie wykonanymi instrumentami:

Kiedyś zostanę Indianinem – mówi Iruś. 
Będę mieszkał w igloo!
– Naprawdę? – zdziwiła się Iza. W igloo mieszkają Eskimosi, a nie Indianie.
Iruś wzruszył ramionami.
– W takim razie uszyje sobie namiot!
– A masz igłę i nitkę?
– Mama mi pożyczy – oświadczył Iruś. – A jak już będę miał namiot, to kupię 

sobie psa. Albo jeszcze lepiej – indyka!
Iza popatrzyła na Irusia ze zdumieniem.
– Dlaczego indyk? – zapytała.
– Żeby było ciekawiej – odpowiedziała Iruś. – A potem spróbuję rozpalić ognisko! 

I to nie od zapałki, a od „iskry”!...

  Grzegorz Kasdepke, Niesforny alfabet, 
  Łódź 2012, Wydawnictwo „Literatura”

„Iskierka pokoju” – zabawa integracyjna w kole

Przebieg:
Zaproś wszystkich do kręgu. Dzieci siadają w siadzie skrzyżnym i podają 

sobie ręce. Usiądź z nimi i przekaż uścisk dziecku z prawej strony, ono ściska dłoń 
kolegi swoją prawą ręką i tak kolejno przekazują sobie wszyscy „iskierkę pokoju”. 
Po uściśnięciu ręki wszyscy krzyżują ręce na wysokości barków i pozdrawiają się 
indiańskim zawołaniem: „Hołk”. 

„Muzyka bębnów” – zabawa w dwóch grupach

Przebieg: 
Indianie przekazywali sobie wiadomości na odległość, wykorzystując bębny. 

Rozpocznij zabawę, wystukując prosty rytm na bębenku, a dzieci powtarzają rytm 
– uderzają się lekko pięściami w klatkę piersiową. Dzielimy się na dwa plemiona 
indiańskie (dziewczynki i chłopcy), które wzajemnie przekazują sobie zaszyfrowane 
wiadomości, np. podskakują tyle razy, ile było uderzeń w bębenek.
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„Esy-floresy” – poznanie obrazu graficznego litery i, rysowanie po śladzie 

Polecenie:
To jest wielka i mała litera i. I jest na początku wyrazu „indyk”. Napisz po śladzie 

wielką i małą literę i. Uzupełnij literą i podpisy obrazków. 
Powiedz, jakie słowa w opowiadaniu rozpoczynały się głoską i. Podaj inne przykłady 

słów rozpoczynających się tą głoską.

Akademia malucha. Literki, zeszyt 1– literka i, Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk 

DZIEŃ CZWARTY: NA PIĘCIOLINII

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Cyferkowo” – rysowanie po śladzie cyfry – „Akademia malucha. Cyfry”.
– „W rytmie na trzy” – tworzenie zbiorów trzyelementowych.
– „Poranek muzyczny” – interpretacja ruchowa muzyki Fryderyka Chopina. 
– „Skaczące nutki” – nauka piosenki (c.d.)
–  „Na pięciolinii ” – utrwalanie liczenia liczebnikami porządkowymi oraz pojęć: na, 

nad, pod.
– „Dyrygent” – zabawa rytmiczna z liczeniem.
– „Klucz wiolinowy” – wyklejanie plasteliną.
– „Kopiujemy nuty” – powtarzanie szlaczka według podanego wzoru.
– „Kompozytor” – rysowanie po śladzie.
– „Muzykowanie” – odegranie kompozycji dzieci.

Zajęcia poranne

„Cyferkowo” – rysowanie po śladzie cyfry 

Polecenie:
• Policz, ile żab widzisz na obrazku?
• Napisz cyfrę 3 po zaznaczonym śladzie.
• Narysuj w kółkach tyle kropek, ile jest elementów w pętlach.

Akademia malucha. Cyfry, Ożarów Mazowiecki 2012, Wydawnictwo Olesiejuk

„W rytmie na trzy” – tworzenie trzyelementowych zbiorów

Przebieg:
Na pięciolinii z narysowanym po lewej stronie kluczem wiolinowym i z podziałem 

na trzy takty dzieci odbijają stemple z kartofla (mały ziemniak przekrojony na pół) 
po trzy nuty w każdym takcie, na dowolnej linii, pod lub nad linią. Wyklaskują rytm 
z głośnym liczeniem nut w każdym takcie: jeden, dwa, trzy.

„Poranek muzyczny” – interpretacja ruchowa muzyki Fryderyka Chopina 

Przebieg:
Ilustrowanie ruchem i gestami charakteru muzyki poznanych wcześniej utworów 

Fryderyka Chopina. Próba nazwania nastroju danego utworu: wesoły – smutny, żywy 
– spokojny, groźny – pogodny, wolny – szybki.
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Zajęcia główne

„Skaczące nutki” – nauka piosenki (cd.)

„Na pięciolinii ” – utrwalanie liczenia liczebnikami porządkowymi oraz pojęć: na, 
nad, pod

Przebieg:
Przygotuj pięciolinię na dużym arkuszu szarego papieru, zawieś na tablicy, a obok 

wycięte z kolorowego papieru nuty (całe nuty). Narysuj duży klucz wiolinowy i policz 
głośno z dziećmi linie, zaczynając od dołu, używając liczebników porządkowych: 
pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Poproś kolejno dzieci o przyklejenie nutek, 
zgodnie z poleceniem, np. czerwoną nutkę umieść na pierwszej linii (licząc od dołu), 
na drugiej – niebieską, na trzeciej – zieloną itd. Następnie umieść nutę pod pierwszą 
linią i poproś, by kolejne osoby zgodnie z poleceniem umieściły nuty pod druga 
linią, pod trzecią lub nad pierwszą, nad drugą, nad trzecią linią, itd. Gdy wszystkie 
dzieci umieszczą nutki na pięciolinii, zadawaj pytania, np.: gdzie leży nuta w kolorze 
czerwonym? – dzieci odpowiadają, posługując się pojęciami na (której) linii, pod lub 
nad (którą ) linią. 

„Dyrygent” – zabawa rytmiczna z liczeniem

Przebieg:
Opowiedz dzieciom, że pięciolinię dzieli się na takty, a takty oddziela się 

pionowymi kreskami taktowymi. Poproś, by wybrane dzieci pooddzielały nuty po 
cztery. Następnie zamień się w dyrygenta i pokazuj kolejne nuty na pięciolinii, a dzieci 
liczą do czterech z wyklaskiwaniem: jedna nuta – jedno klaśnięcie. Kolejne takty to 
zadania do wykonania – cztery: podskoki, tupnięcia, uderzenia o kolana itp.

„Klucz wiolinowy” – wyklejanie plasteliną

Przebieg:
Dzieci wyklejają długim, cienkim wałeczkiem z plasteliny lub grubą nitką włóczki 

kształt klucza wiolinowego, narysowanego na kartce. Wykonane prace zawieszają na 
sznurku w sali.

Zajęcia popołudniowe

„Kopiujemy nuty” – powtarzanie szlaczka według podanego wzoru

Przebieg:
Zamocuj na tablicy pięciolinię np. ze sznurka, na każdym sznurku („linii”) 

zawieszone są stare płyty CD – w sumie 10 sztuk, po dwie na każdej linii. Po lewej 
stronie przyczep wycięty z papieru duży klucz wiolinowy. Poproś chętne dzieci, by 
pomogły rozmieścić nuty-płyty po cztery w każdym takcie, które oddzielisz pionowymi 
paskami różnokolorowego brystolu. 

Dzieci odwzorowują ułożenie nut z tablicy na swojej pięciolinii narysowanej na 
kartce. Każdy takt oddzielają pionową kreską. Zabawę można powtórzyć, zmieniając 
układ nut-płyt.
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„Kompozytor” – rysowanie po śladzie

Przebieg:
Dzieci dostają kartę z narysowanymi ołówkiem pięciolinią i kluczem wiolinowym. 

Mają za zadanie narysować je po śladzie czarną kredką. Każde dziecko dzieli 
pięciolinię na cztery takty pionowymi liniami i między nimi umieszcza po cztery nuty 
na różnych wysokościach. 

„Muzykowanie” – odegranie kompozycji dzieci

Przebieg:
Wykonane prace zawieszamy kolejno na tablicy, a nauczyciel na dzwonkach lub 

keyboardzie gra skomponowane utwory. Reszta nagradza kompozycje oklaskami.

 
DZIEŃ PIĄTY: KONCERT MUZYCZNY

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Kopiujemy nuty” – powtarzanie szlaczka według podanego wzoru.
– „Różne dźwięki” – ćwiczenia słuchowe. 
– „Poranek muzyczny” – interpretacja ruchowa muzyki Fryderyka Chopina. 
– „Koncertowe abc...” – rozmowa na podstawie wiersza.
– „Koncert” – uczestnictwo w koncercie muzycznym.
– „Pastelowa muzyka” – rysowanie do muzyki.
– „Serce dla Chopina” – praca grupowa.
–  „Kolorowa muzyka” – zabawa orientacyjno-porządkowa przy muzyce Fryderyka 

Chopina.
– „Instrument i pożegnanie” – rozwijanie słuchu muzycznego

Zajęcia poranne

„Kopiujemy nuty” – powtarzanie szlaczka według podanego wzoru.

Przebieg:
Dzieci otrzymują dwie karty A4: z narysowaną pięciolinią i narysowanymi nutkami 

oraz druga z sama pięciolinią, by na niej narysowały nuty według wzoru.

„Różne dźwięki” – ćwiczenia słuchowe 

Przebieg:
Nauczyciel przygotowuje pojemniki oraz kaszę, makaron, ryż, groch. Demonstruje 

dzieciom różnice w uzyskaniu dźwięków przez zastosowanie różnych materiałów: 
cichy i szumiący dźwięk – kasze i ryż lub głośniejszy dźwięk grzechotek z makaronem, 
groch. Demonstruje dźwięk uzyskany przez ten sam materiał w różnych pojemnikach: 
szklanym, metalowym czy styropianowym. Dzieci odgadują, co może wydawać te 
dźwięki: makaron – kasza, groch – ryż.
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„Poranek muzyczny” – interpretacja ruchowa muzyki Fryderyka Chopina (sonata 
b-moll op. 35 Finał. Presto)

Przebieg:
Interpretowanie nastroju muzyki Chopina za pomocą chusty animacyjnej. Dzieci 

drobnymi ruchami falują chustą, a na finał podrzucają ją w górę i wbiegają pod nią.

Zajęcia główne

„Koncertowe abc...” – rozmowa na podstawie wiersza

Przebieg:

Kiedy dźwięczą instrumenty,
Milczę zawsze jak zaklęty.
Słysząc brzmienie saksofonu,
Nie korzystam z telefonu.
Trębacz swą solówkę gra?
W słuch zamieniam się raz dwa.
Za to skrzypce z kontrabasem,
Mogą mnie rozproszyć czasem.
Słucham wtedy jednym uchem
(zawsze potem czując skruchę).
Jednak, gdy usłyszę flet,
Znów uważny jestem wnet.
Kiedy jest już po koncercie,
Wtedy się bezkarnie wiercę.

    Bożena Pierga, Koncertowe abc, w: Dobre wychowanie wierszem,  
    Bielsko-Biała 2007, Wydawnictwo W. Martel

Pomóż dzieciom w ustaleniu zasad dla melomana. Wyjaśnij znaczenie zwrotów, 
które wystąpiły w wierszu:

milczeć jak zaklęty – być cicho
zamieniać się w słuch – słuchać uważnie
słuchać jednym uchem – słuchać nieuważnie
Zapisz propozycje dzieci dotyczące właściwego zachowania podczas koncertu. 

Katalog zachowań zawieście na tablicy w sali.

„Koncert” – uczestnictwo w koncercie muzycznym

Przebieg:
Zaproś na zajęcia muzyka, profesjonalny zespół lub dzieci ze szkoły muzycznej 

z programem gry na fortepianie.
Dzieci widzowie uważnie słuchają muzyki i nagradzają artystów brawami.
Na zakończenie muzycznego spotkania przy akompaniamencie zaproszonych 

artystów dzieci z grupy pięciolatków tańczą poloneza. 
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„Pastelowa muzyka” – rysowanie do muzyki

Przebieg:
Przygotuj pastele olejne i kartki dla każdego dziecka oraz dowolne utwory 

Fryderyka Chopina. Poproś, by dzieci, zgodnie z tempem i nastrojem muzyki, rysowały 
kropki, kreski, spirale i fale – aż zamalują całą kartkę. Przy zmianie utworu dzieci 
zmieniają kolor pasteli. 

„Serce dla Chopina” – praca grupowa

Przebieg:
Po zakończeniu rysowania do muzyki wszystkie prace sklejamy w kształt wielkiego 

serca i dekorujemy nim salę.   

Zajęcia popołudniowe

„Kolorowa muzyka” – zabawa orientacyjno-porządkowa przy muzyce Fryderyka 
Chopina (Grande Valse Brillante)

Przebieg:
Rozłóż na dywanie kilka kluczy wiolinowych w różnych kolorach. Dzieci, podczas 

gdy gra muzyka, poruszają się swobodnie po sali, omijając leżące klucze. Na przerwę 
w muzyce gromadzą się wokół klucza wiolinowego w wywołanym kolorze: klucz 
w kolorze pomidora, słońca, ogórka, marchewki itp.

„Instrument i pożegnanie” – rozwijanie słuchu muzycznego

Przebieg:
Dzieci na pożegnanie wygrywają na wybranym instrumencie perkusyjnym lub 

alternatywnym słowa pożegnania, np.: do widzenia, do widzenia, do widzenia, hej! 
Żegnam wszystkich, żegnam wszystkich, żegnam wszystkich, cześć!
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CIEKAWOSTKI
1. Fryderyk Chopin – ma dwie prawdopodobne daty urodzenia: 22 lutego 1810 roku 
i 1 marca 1810 roku.

Przytoczone utwory literackie:
1.  Chopin, Ożarów Mazowiecki 2010, Wydawnictwo Olesiejuk.
2.  Dorota Gellner, Skaczące nutki, w: Skaczące nutki, Warszawa 2009, Wydawnictwo 

„Pani Twardowska”.
3.  Danuta Gellnerowa, Goście, w: Zabawa w teatr, Poznań 2010, Grupa Wydawnicza 

„Publicat”.
4.  Elżbieta Minczakiewicz, w: Rysowane wierszyki i zagadki, Kraków 2007, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”. 
5.  Grzegorz Kasdepke, I jak Indianin, w: Niesforny alfabet, Łódź 2006, Wydawnictwo 

„Literatura”.
6.  Anna Wiśniewska, Akademia malucha. Literki, Ożarów Mazowiecki 2011, 

Wydawnictwo Olesiejuk. 
7.  Anna Wiśniewska, Akademia malucha. Cyferki, Ożarów Mazowiecki 2012, 

Wydawnictwo Olesiejuk.
8.  Koncertowe abc... Bożena Pierga, w: Dobre wychowanie wierszem, Bielsko-Biała 

2007, Wydawnictwo „Martel”.

Przytoczone utwory muzyczne: 
1.  Fryderyk Chopin, polonez g-moll, mazurek B-dur, walc cis-moll op.64 nr 2, polonez 

A-dur op. 40 nr, Berceuse Des-dur op. 57, walc Des-dur op. 70 nr 3,etiuda c-moll op. 
10 nr 12, sonata b-moll op. 35 Finał. Presto, Grande Valle Brillante.

2.  Muzykanci-konszabelanci, w: Marta Bogdanowicz, Ruch i piosenka dla 
najmłodszych, Gdańsk 2002, Wydawnictwo „Fokus” 
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PLAN DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCO-WSPIERAJĄCYCH

MARZEC

TYDZIEŃ PIERWSZY: ZIELONY KĄCIK W SALI 
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane
w danym tygodniu: 1.1; 1.2; 14.2; 13.4; 4.3; 8.2; 14.3; 1.5; 3.3; 3.1; 4.2; 5.3; 4; 14.5; 
3.2; 8.2; 7.2; 14.7; 12.2; 15.5; 3.4; 13.1; 9.2.

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień pierwszy: 
W ogródku

„Doniczki-cudaczki” – 
ozdabianie doniczek

„Zielona trawka” – 
przyrodnicze zajęcie 
doświadczalne 

„Bawimy się wesoło” – 
ćwiczenia poranne

„W ogródku” – rozmowa 
na podstawie treści słów 
wiersza 

„Co potrzebne jest 
roślinie?” – eksperyment 
przyrodniczy

„Marcowe zabawy” – 
ćwiczenia gimnastyczne

„Zakładamy kącik 
zielony” – przyrodnicze 
zajęcia doświadczalne

„Eksperymenty z kolorem 
zielonym” – eksperyment 
plastyczny

–  ozdabia pojemniczki 
różnymi materiałami 
plastycznymi

–  sadzi nasiona owsa

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  słucha utworu 
literackiego

–  zna potrzeby roślin,
–  przeprowadza 

doświadczenie oraz 
obserwuje jego wyniki

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  wysiewa rzeżuchę

–  przeprowadza 
doświadczenie 
i obserwuje wyniki 
mieszania kolorów

–  doniczki lub kubeczki 
plastikowe, krepina, 
klej, różnej wielkości 
papierowe kółeczka, 
grzywki wycięte 
z papieru, koraliki 
lub muszelki

–  nasiona owsa, 
wata, pojemnik na 
mokrą watę, ziemia, 
ozdobione przez 
dzieci doniczki

– piłka

–  wiersz/piosenka 
„W ogródku”, 
muzyka A. Wacławski, 
słowa K. Bayer

–  trzy podstawki 
oznaczone 1,2,3, 
ziemia, nasionka 
owsa, doniczka, 

–  plastikowa butelka, 
nożyczki, lignina, 
rzeżucha

–  słoiki, tacki z farbami: 
żółtą i niebieską, 
kartki, pędzle, taśma 
klejąca albo zszywacz
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień drugi:
Co kryje cebula?

„W naszym ogródku” – 
zajęcia przyrodnicze

„Wiosenne prace 
w ogródku” – rozmowa na 
temat wczesnowiosennych 
prac w ogrodzie

„Bawimy się wesoło” – 
ćwiczenia poranne

„Co kryje cebula?” – 
obserwacje przyrodnicze

„Cebula” – przyrodnicze 
zajęcia doświadczalne 

„Cebule w wazonie” – 
hodowla hydroponiczna

„Kwiatki-bratki” – 
słuchanie piosenki

„Taniec kwiatów” – 
opowieść ruchowa 

„Deszczyk” – zabawa 
z pokazywaniem 
(wg Klanzy)

–  bierze udział i obserwuje 
wyniki doświadczenia 
z wierzbowymi witkami

–  zna narzędzia potrzebne 
do pracy w ogródku

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  zna części różnych 
warzyw

–  dba o wzrost i rozwój 
rośliny

–  obserwuje kwitnące 
cebulki kwiatów

–  zna słowa piosenki,

–  wykonuje choreografię 
do utworów muzycznych,

–  wykonuje ruchy i gesty 
do muzyki

–  wykonuje ruchy i gesty 
do muzyki

–  gałęzie wierzby 
z baziami kotkami, 
wazon

–  narzędzia ogrodnicze 
albo ich ilustracje

– piłka

–  cebula ze szczypio-
rem, nóż, ilustracje 
roślin np. fasoli, 
pietruszki

–  kubeczki plastikowe, 
cebule

–  cebule hiacyntów, tuli-
panów (z zawiązkiem 
kwiatów), biożel (ko-
lorowe kulki żelowe), 
wazony albo słoiki

–  CD z piosenką 
„Kwiatki-bratki”, 
muzyka B. Kolago, 
słowa D. Gellner
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień drugi:
Co kryje cebula?

„Wiosna” – (wg Klanzy)

„Czary-mary” – (wg Klanzy) 

„Kwiatki bratki 
w przedszkolu” – zajęcie 
przyrodnicze 

„Bratki” – rysowanie 
z natury

–  wykonuje ruchy i gesty 
do muzyki

–  wykonuje ruchy i gesty 
do muzyki

–  sadzi kwiaty 
z w doniczkach

–  rysuje z natury

–  sadzonki kwiatów 
(bratki i prymulki) 
w koszyku przykrytym 
chustą, skrzynki 
z ziemią

–  pastele olejne, kartki, 
pędzle
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień trzeci:
Tajemnicze 
nasiona fasoli

„Fasolki” – hodowla nasion 
fasoli na gazie

„Fasola z części” – synteza 
obrazka

„Bawimy się wesoło” – 
ćwiczenia poranne

„Jaś i czarodziejska 
fasola” – słuchanie baśni

„Czarodziejska fasola” – 
praca techniczna

„Tańczące fasolki” – 
zabawa ruchowa 
z elementem turlania się

„Marcowe zabawy” – 
ćwiczenia gimnastyczne

„Marchewka i pietruszka 
na ręczniku papierowym” – 
przyrodnicze zajęcia 
doświadczalne 

„O – jak...ogrodniczka” – 
ćwiczenie słuchu fone-
matycznego, kodowanie 
wyników liczenia

„Akademia malucha” – 
kreślenie obrazu graficz-
nego litery o 

–  sadzi fasolę na mokrej 
gazie

–  dzieli rysunek na części 
i składa go w całość

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  słucha utworu 
literackiego

–  układa mozaikę z różno-
kolorowych ziaren fasoli 
i plasteliny 

–  tańczy w rytm muzyki,
–  reaguje właściwie na 

polecenia nauczyciela

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  zapewnia warunki 
rozwoju kiełkującej 
marchwi i pietruszki

–  wyłapuje z tekstu i liczy 
wyrazy zawierające 
głoskę o

–  pisze po śladzie 
i samodzielnie literę o

–  słoiczek z wodą, 
gaza, gumka recep-
turka, ziarna fasoli, 

–  kartki A5 z rysun-
kiem ziarna fasoli, 
nożyczki

–  piłka

–  baśń „Jaś i czaro-
dziejska fasola”

–  fasola w różnych 
kolorach, plasteli-
nowa podkładka do 
zrobienia obrazka

–  piłka

–  dwie tace, ręcznik 
papierowy, kiełkują-
ce górne części mar-
chewek i pietruszek

–  kartki z napisanymi 
słowami na literę o, 
pisaki albo inne 
przybory do 
zaznaczania

–  kartki z przygotowa-
nym śladem litery o 
i obrazkami rzeczy 
na literę o
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień czwarty:
Gramy w fasolę

„Najpiękniejszy bukiet 
kwiatów ” – słuchanie 
opowiadania 

„Najpiękniejszy 
wiosenny bukiet” – 
zajęcia florystyczne

„Farbowanie kwia-
tów” – eksperyment 
przyrodniczy

„Bawimy się wesoło” – 
ćwiczenia poranne

„Jaka jest fasola?” – 
klasyfikacja ze wzglę-
du na wygląd różnych 
gatunków fasoli 

„Gramy w fasolę” – 
gra matematyczna, 
ustalanie, kto ma 
więcej przez łączenie 
w pary

„Zawody” – ćwiczenia 
oddechowe w parach

„Kwiatki-bratki” – 
rytmika – zabawy 
muzyczno-ruchowe 

„Obserwacja roślin 
w kąciku zielonym” – 
podsumowanie do-
świadczeń i obserwacji 

„Szklarnia” – zajęcia 
przyrodnicze

„Dzieci w kąciku 
zielonym” – praca 
plastyczna

–  słucha utworu 
literackiego

–  tworzy bukiet 
kwiatów wedle 
własnego pomysłu

–  przeprowadza eks-
peryment i dokonuje 
obserwacji z farbo-
waniem kwiatów

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  dokonuje klasyfikacji 
na podstawie 
wyglądu

–  przelicza przedmioty,
–  porównuje zbiory 

mianem „więcej” lub 
„mniej”

–  ćwiczy aparat 
oddechowy,

–  wykonuje ćwiczenia 
rytmiczne

–  dokonuje obserwacji 
związanych z uprzed-
nio zapoczątkowany-
mi doświadczeniami

–  sadzi kilka różnych ro-
ślin w „mini szklarni”

–  tworzy pracę 
plastyczną dowolną 
techniką

–  opowiadanie „Naj-
piękniejszy bukiet” 
A. Casals

–  koszyki albo ozdob-
ne donice ze sztyw-
ną gąbką, kokardy 
z krepiny, kwiaty 
(prawdziwe albo 
sztuczne) żonkile, 
forsycje, tulipany itp.

–  2 słoiki z wodą, dwa 
różne kolorowe tusze, 
dwa białe goździki

–  piłka

–  miska, różne rodzaje 
fasoli, trzy miski

–  kubeczki, karty z na-
rysowanymi różnymi 
ilościami fasolek, 
ziarna fasoli w misce

–  ziarna fasoli, rurki, 
opcjonalnie kartki 
i kredki

–  akwarium, ziemia, 
nasiona słonecznika, 
grochu ozdobnego, 
kwiatów itp.

–  kartki, kredki, farby 
i pędzle, spinacze do 
bielizny, sznurek i coś 
do przymocowania 
go do ściany (gwoź-
dziki, pinezki)
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień piąty:
Dzień Kobiet

„Gazetka” – praca 
grupowa – wydzieranka – 
collage 

„Bawimy się wesoło” – 
ćwiczenia poranne

„Dzień Kobiet” – 
rozmowa z dziećmi

„Rosną sobie kwiatki” – 
zabawa ruchowa do 
piosenki

„Kwiatki z talerzyka” – 
wykonanie pracy 
technicznej – décupage

„Podwieczorek od chłop-
ców dla dziewczynek” – 
zajęcia kulinarne

„Esy-floresy” – ćwiczenia 
graficzne

–  tworzy gazetkę ze zgro-
madzonych materiałów

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  bierze udział w rozmowie 
o święcie

–  ilustruje muzykę ruchem

–  tworzy kwiat z talerzy-
ków, przyklejając do 
nich płatki oraz łodygę

–  szykuje posiłek, wyko-
rzystując naturalne 
składniki

–  rysuje po śladzie bez 
odrywania ręki

–  gazety ogrodnicze, 
brystol, klej lub 
zszywacz lub taśma 
klejąca, kartki 
i długopisy do 
napisania życzeń

– piłka

–  papierowe talerze, 
kolorowe kółka 
z papieru, długie 
wykałaczki, zielona 
bibuła, farby 
plakatowe, pędzle, 
wzorzyste serwetki, 
lakier

–  składniki na kanap-
ki, szczypiorek, rze-
żucha i pietruszka 
z kącika przyrody

–  kartki z przygoto-
wanymi wzorami 
kwiatów, flamastry
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TYDZIEŃ DRUGI: WYPRAWA W KOSMOS
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane
w danym tygodniu: 1.1; 1.2; 14.2; 13.4; 4.3; 8.2; 14.3; 1.5; 3.3; 3.1; 4.2; 5.3; 4; 14.5; 
3.2; 8.2; 7.2; 14.7; 12.2; 15.5; 3.4; 13.1; 9.2.

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień pierwszy: 
Kosmiczne 
podróże

„Astronauta i marynarz” – 
karty pracy cz. 2, s. 27

„Zabawy w kosmosie” – 
opowieść ruchowa 

„Rakieta opowiada 
o planetach”– słuchanie 
fragmentu wiersza 

„Astronauci do rakiety” – 
zabawa ruchowa bieżna 
z elementem reakcji na 
sygnał

„Wyprawa w kosmos” – 
ćwiczenia gimnastyczne 
zestaw 

„Konstruktorzy” – 
zabawa konstrukcyjna

„Powrót na planetę” – 
reagowanie na sygnał 
słowny

„Urządzamy kosmiczny 
kącik książki”

–  dokleja i dorysowuje 
elementy obrazka,

–  poznaje informacje 
dotyczące polskiego 
astronauty

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  słucha utworu 
literackiego,

–  poznaje znaczenie 
nowych wyrazów 
i nazwy planet

–  wykonuje ćwiczenie 
ruchowe i prawidłowo 
reaguje na sygnały 
nauczyciela

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  tworzy budowle 
z klocków według 
własnego pomysłu

– rozróżnia kolory 

–  gromadzi literaturę 
poświęconą kosmosowi 

–  karty pracy cz. 2, 
s. 27, obrazki astro-
nauty i marynarza, 
naklejki, kredki

–  wiersz „Rakieta opo-
wiada o planetach” 
W. Chotomskiej, 
atlas astronomicz-
ny, wycięte planety 
do powieszenia na 
tablicy

– obręcze, talerze

–  woreczki, wg P. Za-
lewski „Ćwiczenia 
z przygodą”

–  różne rodzaje 
klocków

–  czasopisma i książki 
o kosmosie i rakie-
tach
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień drugi: 
Ufoludki

„Czym polecimy na 
Księżyc” – kształtowanie 
nawyków czytelniczych

„Jaki kształt ma Księ-
życ?” – układanie rytmów

„Zabawy w kosmosie” – 
ćwiczenia poranne – 
opowieść ruchowa 

„Kosmiczny bal” – 
zabawa taneczna

„Zielone ufoludki”– wysłu-
chanie piosenki

„Jak wyglądają 
ufoludki?” – ćwiczenie 
twórcze „burza mózgów”

„Zaproszenie na bal” – 
ćwiczenia językowe

„Kosmiczny taniec poła-
maniec” – improwizacje 
ruchowe przy muzyce 

„List ufoludków” – karty 
pracy cz. 2, s. 3 – ćwicze-
nie graficzne, rysowanie 
po śladzie

„Tajemniczy list” – zaba-
wa badawcza

„Odpowiedź z kosmosu” – 
zabawa badawcza

„Zielone ufoludki”– insce-
nizowanie treści piosenki 
ruchem

–  zna niektóre pojazdy 
techniczne

–  układa rytmy

–  ćwiczy sprawność 
ruchową

–  słucha utworu 
muzycznego,

– uczestniczy w dyskusji

– uczestniczy w dyskusji,
–  tworzy pracę 

plastyczną

–  dzieli wyraz na sylaby

–  wykonuje dowolne 
ćwiczenia rytmiczne

–  rysuje po śladzie

–  tworzy obrazek przy 
użyciu soku z cytryny

–  tworzy pracę plastyczną 
przy użyciu świecy i farb

–  wykonuje choreografię 
do piosenki

–  książki i czasopisma 
o pojazdach 
kosmicznych

–  srebrno-czarne 
sylwetki Księżyca 
z brystolu

–  CD „Zielone ufolud-
ki”, Fasolki, muzyka 
S. Kowalewski, 
słowa A. Rżysko-
-Jamrozik 

– karton A3, kredki

–  dowolna rytmiczna 
muzyka z CD

–  karty pracy cz. 2, 
s. 3, kredki

–  kartki, pędzle, sok 
z cytryny

–  niebieskie lub zie-
lone kartki, świece 
lub woskowe kredki, 
pędzle, ciemne farby 
wodne

–  CD z piosenką 
„Zielone ufoludki”, 
muzyka S. Kowalew-
ski, słowa A. Rżysko-
-Jamrozik 
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień drugi: 
Ufoludki

„1,2,3 kosmita patrzy” – 
zabawa ruchowa 
z utrzymaniem równo-
wagi

„Kosmiczne talerze” – 
ćwiczenie sprawności 
palców i wyobraźni

„Moja planeta” – 
wykonanie własnej 
planety z balonu 
i masy papierowej

–  bierze udział w zaba-
wie ruchowej, na sy-
gnał nieruchomieje

–  tworzy pracę pla-
styczną z plasteliny

–  tworzy model 
planety z balonika i 
masy papierowej

–  maska ufoludka

–  plastelina, papierowe 
talerze

–  balony, gazety, klej, 
pędzle 
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień trzeci: 
Ruch planet

„Ufoludek z plamy” – 
ćwiczenie plastyczne 
rozwijające wyobraźnię

„Telefon do ufoludka” – 
ćwiczenia ortofoniczne, 
zabawa w parach

„Zabawy w kosmosie”– 
ćwiczenia poranne – 
opowieść ruchowa 

„Układ Słoneczny”– ćwi-
czenia słuchu ortofonicz-
nego oraz utrwalanie 
stosowania liczebników 
głównych i porządkowych

„Model Układu Słonecz-
nego” – wspólne działa-
nie całej grupy

„Planety” – zabawa 
ruchowa z liczeniem

„Wyprawa w kosmos” – 
ćwiczenia gimnastyczne 

„Moja planeta” – malowa-
nie farbami balonu oklejo-
nego masa papierową

–  tworzy pracę 
plastyczną przy użyciu 
tuszu i kredek

–  dzieli wyrazy na sylaby

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  dzieli słowa na sylaby, 
głoski, liczy je,

–  zna i stosuje liczebniki 
porządkowe

–  tworzy model Układu 
Słonecznego wraz 
z innymi dziećmi 
z grupy

–  wykonuje ćwiczenie 
rytmiczne, reaguje 
poprawnie na sygnały 
nauczyciela

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  tworzy pracę 
plastyczną z balonika 
i masy papierowej 

–  kartki A4, tusz, 
kredki lub flamastry 
lub pastele olejne

–  brystol z zazna-
czonymi orbitami, 
papierowe koła 
z nazwami planet 
i słońca

–  papier, kredki, 
nożyczki, tektura, 
sznurki

–  CD z muzyką elektro-
niczną np. J. M. Jarre 
„Oxygene” lub 
„Equinox”

–  CD z muzyką elektro-
niczną np. J. M. Jarre 
„Oxygene” lub 
„Equinox”

–  pędzle, farby 
plakatowe
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień czwarty: 
Wyprawa do 
gwiazd

„Esy-floresy” – rysowanie 
gwiazdy

„Deszcz gwiazd” – 
zabawa z chustą 
animacyjną

„Zabawy w kosmosie” 
– ćwiczenia poranne – 
opowieść ruchowa 

„Ciekawostki z kosmosu” – 
kształtowanie zaintereso-
wań czytelniczych

„Ile gwiazd jest w kosmo-
sie?” – wykorzystanie infor-
macji zawartych w wydaw-
nictwach zgromadzonych 
w kąciku książki

„Narysuj nieznany 
gwiazdozbiór” – ćwicze-
nie graficzne i zabawa 
z wyobraźnią

„Taniec gwiazd” – zabawa 
muzyczna

„Droga Mleczna” – ryso-
wanie do muzyki elektro-
nicznej (np.: J. M. Jarre 
„Equinox”)

„Przejście przez czarną 
dziurę – zabawa z elemen-
tem czworakowania

„Być gwiazdą” – wyjaśnie-
nia powiedzenia

„Kolorowy gwiazdozbiór” – 
zabawa doświadczalna

–  rysuje i ozdabia 
gwiazdę

–  uczestniczy w zabawie 
z użyciem chusty 
animacyjnej

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  zapoznaje się ze 
zgromadzonym 
materiałem

–  wykorzystuje wcześniej 
zdobyte informacje

–  tworzy na kartce własny 
gwiazdozbiór 

–  tworzy świetlną anima-
cję w rytm muzyki za 
pomocą latarki

–  słucha opowiadania,
–  ozdabia kredkami pa-

pierową Drogę Mleczną

–  przechodzi na czwora-
kach wyznaczoną trasę

–  bierze udział w dyskusji

–  bierze udział w doświad-
czeniu,

– dokonuje obserwacji

–  papier, kredki, klej 
z brokatem, nożyczki

–  chusta animacyjna, 
przygotowane przez 
dzieci gwiazdy

–  książki i czasopisma 
o kosmosie

–  książki i czasopisma 
o kosmosie

–  papier, kredki

–  latarki, tablica lub 
czarny brystol

–  CD z muzyką elektro-
niczną np. J. M. Jarre 
„Equinox”, pas bia-
łego materiału lub 
posklejanych kartek, 
opcjonalnie aparat 
lub flesz, kredki

–  składany tunel lub 
koc i krzesełka

–  miski z wodą, kostki 
cukru, barwnik 
spożywczy
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień piąty: 
Wyprawa 
w przyszłość

„Rakieta” – karty pracy 
cz. 3, s. 18: ćwiczenie 
spostrzegania i małej 
motoryki 

„Nasza rakieta” – zabawa 
konstrukcyjna

„Zabawy w kosmosie” – 
ćwiczenia poranne: 
opowieść ruchowa 

„Kodeks kosmiczny” – 
określanie, nazywanie 
wartości ważnych dla 
wszystkich na całym 
świecie

„Start rakiety” – zabawa 
ruchowa z elementem 
przysiadu i wyskoku

„Nieznany układ planet 
i gwiazd” – samodzielne 
tworzenie przez dzieci 
układu planet i gwiazd, 
wycinanie, malowanie 
i klejenie

„Trójkąty” – karty pracy 
cz. 3, s. 22 – ćwiczenie 
logicznego myślenia

„Rakieta” – zabawa 
utrwalająca znajomość 
figur geometrycznych 

–  łączy kropki, tworząc 
obraz rakiety

–  tworzy rakietę z przygo-
towanych materiałów

–  wykonuje ćwiczenia 
ruchowe

–  poznaje i podaje przy-
kłady zasad, których 
należy przestrzegać

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  tworzy pracę plastyczną 
przy użyciu wielu różnych 
artykułów plastycznych

–  dokleja brakujące 
elementy

–  tworzy kształty z elemen-
tów o różnych kształtach 
geometrycznych

–  karty pracy cz. 3, 
s. 18, kredki

–  pudła krzesła, koce, 
rurki od ręczników 
papierowych, 
kolorowy papier

–  rakieta z brystolu, 
gruby pisak

–  kolorowe gazety, 
papierowe talerze, 
nożyczki, guma 
arabska, farby, 
pędzle, czarny lub 
granatowy karton

–  karty pracy cz. 3, 
s. 22 

–  klocki Dienesa lub 
inne geometryczne
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TYDZIEŃ TRZECI: POŻEGNANIE ZIMY – NADEJŚCIE WIOSNY 
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane
w danym tygodniu: 1.1; 1.2; 14.2; 13.4; 4.3; 8.2; 14.3; 1.5; 3.3; 3.1; 4.2; 5.3; 4; 14.5; 
3.2; 8.2; 7.2; 14.7; 12.2; 15.5; 3.4; 13.1; 9.2.

Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień pierwszy: 
Żegnamy zimę

„Kto ty jesteś? ” – 
wykonanie symbolu 
zimy – kukły marzanny 

„Wiosenny spacer” – 
ćwiczenia poranne 
zestaw nr 27 
(wg K. Wlaźnik)

„O wiośnie, kurczętach 
i ...” fragment – słucha-
nie wiersza

„Rozmarzanie” – 
zabawa ruchowa 

„Spacer z marzan-
ną” – wyjście nad 
rzekę lub do ogrodu 
przedszkolnego 

„Marzanna” – wykona-
nie karty pracy cz. 3, 
s. 6.

„Dekoracje okienne” – 
wykonanie wspólnie 
z dziećmi dekoracji 
wiosennej na okno

–  wykonuje kukłę – 
marzannę,

–  wysłuchuje utworu 
muzycznego

–  rozwija sprawność 
fizyczną podczas 
spaceru

–  słucha utworu 
literackiego,

–  wypowiada się na 
temat usłyszanego 
utworu

–  reaguje właściwie 
na polecenia 
nauczyciela

–  dokonuje obserwacji 
związanych ze 
zmianą pór roku

–  dorysowuje na 
obrazku podane 
elementy 

–  dekoruje salę, 
naklejając liście na 
papierowym drzewie

–  skrawki materiałów 
lub gazet, nie udeko-
rowana marzanna 
z papieru lub słomy

–  wiersz „O wiośnie, 
kurczętach i wielka-
nocnych świętach” 
U. Kozłowskiej

–  przygotowana 
przez dzieci kukła 
marzanny

–  karty pracy cz. 3, 
s. 6, żółta bibuła, 
guziki, kolorowe 
szmatki, kredki

–  szary i zielony 
papier, nożyczki, 
taśma lub klej
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień drugi: 
Kalendarz pogody

„Wiosenny spacer” – 
karty pracy cz. 3, s.7

„Wianki” – wykonanie 
opasek na głowę

„Wiosenny spacer” – 
ćwiczenia poranne 
zestaw nr 27 
(wg K. Wlaźnik)

„Maszeruje wiosna” – 
zabawy rytmiczne 
przy piosence, pozna-
nie piosenki

„W marcu jak w garn-
cu” – wyjaśnienie 
znaczenia przysłowia

„Znaczki pogody” – 
wykonanie symboli 
pogody: temperatury 
i opadów

„Pogodowy kogel-
-mogel” – układanie 
rytmów

„Wykonanie kalenda-
rza pogody” – zabawa 
dydaktyczna

„Ciepło – zimno – 
gorąco!” – zabawa 
grupowa

–  rysuje kredką linię 
po śladzie

–  przykleja kwiatki na 
obręczy, tworząc 
wianek

–  rozwija sprawność 
fizyczną 

–  słucha nagrania 
piosenki,

–  analizuje treść 
tekstu,

–  tańczy i maszeruje 
do rytmu

–  analizuje znaczenie 
powiedzenia,

– opisuje pogodę

–  rysuje symbole 
oznaczające 
zjawiska pogodowe

–  powtarza i wyklasku-
je rytmy

–  obserwuje i rejestruje 
pogodę

–  odnajduje ukryty 
przedmiot, podąża-
jąc za wskazówkami 
grupy

–  karty pracy cz.3, s.7, 
kredki

–  paski z zielonego 
brystolu, papier, 
kredki, nożyczki, 
spinacze biurowe

–  piosenka „Maszeruje 
wiosna” muzyka 
i słowa K.Bożek-
Gawlik

–  kartki z symbolami 
pogody, karteczki 
5x5cm, kredki

–  wykonane przez 
dzieci znaczki

–  brystol w kształcie 
garnka, wykonane 
przez dzieci znaczki

–  kwiat z bibuły
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień trzeci: 
Witaj, wiosenko!

„Wiosna w kąciku 
książki” – kształtowanie 
nawyków czytelniczych

„Wiosenna gazetka 
przedszkolna” – 
przygotowanie gazetki

„Wiosenne zabawy” – 
ćwiczenia poranne, 
zestaw nr 27 
(wg K. Wlaźnik)

„Wiosna i kwiatki” – 
oglądanie inscenizacji 
w wykonaniu nauczyciela

„Rosną sobie kwiatki” – 
zabawa ruchowa z rapo-
waniem nazw kwiatów

–  wyszukuje ilustracje 
i przypomina informa-
cje dotyczące wiosny

–  wyszukuje w zgromadzo-
nym materiale ilustracje 
związane z wiosną 
i tworzy gazetkę

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  przygotowuje scenografię,
–  ogląda inscenizację 

w wykonaniu nauczyciela

–  wykonuje układ 
taneczny do piosenki

–  albumy i czasopisma 
przyrodnicze

–  czasopisma, ilustra-
cje z Internetu oraz 
kolorowanki dotyczą-
ce przyrody, kartki 
A4, przygotowana 
okładka, kredki, zszy-
wacz albo dziurkacz 
i wstążka

–  wiersz „Wiosna 
i kwiatki” D. Gellnero-
wej, kwiatki z bibuły 
na wykałaczkach ze 
zwiniętymi płatkami, 
skrzynka lub pudło 
oklejone zielonym 
papierem, zielona 
sukienka, wianek, 
koszyk, słońce z pa-
pieru, konewka, ilu-
stracje kwiatów: prze-
biśniegów, krokusów, 
sasanek, tulipanów, 
żonkili, opcjonalnie 
numerowane bilety 
i podobnie oznaczone 
krzesełka

–  „Rosną sobie 
kwiatki”, muzyka 
F. Ginejko, słowa 
J. Chrząszczewska 
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień trzeci: 
Witaj wiosenko!

„Czarodziejka 
wiosna” – ćwiczenia 
gimnastyczne, 
zestaw nr 14 
(wg P. Zalewskiego)

„Kwiatowe 
zgadywanki” – 
ćwiczenie słuchu 
fonematycznego

„Esy-floresy” – 
ćwiczenia rozwijające 
sprawność manualną

–  wykonuje 
różnorodne 
ćwiczenia 
gimnastyczne

–  dokonuje analizy 
wyrazu na głoski 
i sylaby

–  obrysowuje kształt 
kielicha kwiatu

– tamburyn

–  szary papier A3 lub 
większy z kształtem 
tulipana lub kroku-
sa, kredki, pastele 
olejne
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień czwarty: 
Wiosenny bukiet

„Powitanie wiosny” – 
zabawa słowno-ruchowa 

„Kalambury kwiato-
we” – quiz na znajo-
mość kwiatów wiosny

„Wiosenny spacer” – 
ćwiczenia poranne 
zestaw nr 27 
(wg K. Wlaźnik)

„Wiosna” – wdrażanie 
do aktywnego słucha-
nia muzyki poważnej – 
zabawa relaksacyjna 

„Wiosna na balu” – 
improwizacja ruchowa 

„Deszczowa orkie-
stra” – gra na instru-
mentach perkusyjnych

„Maszeruje wiosna” – 
śpiew i akompania-
ment do piosenki

„Matematyczna 
wiosna – krokusy 
na łące” – zabawy 
dydaktyczne – 
klasyfikowanie wg 
jednej cechy

–  śpiewa piosenkę 
oraz dodaje do niej 
choreografię

–  podaje charaktery-
styczne cechy oraz 
odgaduje nazwy 
kwiatów

–  rozwija sprawność 
fizyczną

–  słucha muzyki,
–  relaksuje się dzięki 

wykonywaniu 
ruchów do muzyki

–  obrazuje ruchem 
zasłyszaną muzykę,

–  gra na instrumen-
tach perkusyjnych 
zgodnie z instrukcja-
mi nauczyciela

–  powtarza słowa 
piosenki,

–  wyklaskuje sylaby 
oraz maszeruje 
w rytm piosenki,

– rozróżnia kolory

–  tworzy zbiory, liczy 
ich elementy i po-
równuje liczebność

–  obrazki kwiatów na 
tablicy

 

–  płyta CD z muzyką 
„Wiosna” A. Vival-
diego z cyklu „Cztery 
pory roku”

–  płyta CD z muzyką 
„Taniec chiński” 
P. Czajkowskiego, 
dzwonki i kołatki

–  dzwonki i kołatki

–  piosenka „Maszeruje 
wiosna”, słowa 
i muzyka K. Bożek-
Gawlik, po 4 krokusy 
niebieskie i żółte, 
obręcze
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień czwarty: 
Wiosenny bukiet

„Cyfra 4” – rysowanie 
po śladzie dla 
chętnych dzieci 

„Deszczyk” – zabawa 
muzyczno-ruchowa

„Bukiet” – zajęcia 
florystyczne

–  rysuje po śladzie 
i samodzielnie 
cyfrę 4

–  śpiewa piosenkę 
oraz obrazuje 
ruchem jej treść

–  tworzy samodzielnie 
kompozycję z kwia-
tów według własne-
go pomysłu

–  „Akademia malucha. 
Cyferki” – 4

–  wg Klanzy

–  gąbki, forsycja, ba-
zie, tulipany, donica 
lub wiklinowy kosz
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień piąty:
Wiosenne 
przyloty

„Pani Wiosna” – praca 
grupowa

„Wiosenny spacer” – ćwi-
czenia poranne, zestaw 
nr 27 (wg K. Wlaźnik)

„Wiosenna wyklejanka – 
bazie i forsycje” – wykle-
janie bibułą lub plasteliną 

„Kolorowe gniazda” – 
zabawa z chustą

„Witamy cię, bocianie” – 
zagadka słowna

„Kto tak śpiewa?” – 
zabawa ortofoniczna

„Jaskółka” – wykonanie 
karty pracy cz.3, s. 10

„Wyścigi piórek” – 
ćwiczenia oddechowe

„Bocian w gnieździe” – wy-
konanie pracy technicznej 
z talerzyków papierowych 

„Przylot bocianów” – 
zabawa orientacyjno-
porządkowa 

–  ozdabia sylwetę kwiata-
mi z krepiny, kredkami 
i włóczką

–  rozwija sprawność 
fizyczną

–  wykonuje pracę 
plastyczną przy użyciu 
plasteliny i bibuły

–  wybiera odpowiednie 
kolory chusty

– rozwiązuje zagadkę,
–  poznaje wiadomości 

o bocianie

–  poznaje odgłosy 
różnych ptaków,

–  dorysowuje do końca 
obrazek

–  ćwiczy aparat odde-
chowy

–  wykonuje pracę plastycz-
ną z talerzyka papiero-
wego

–  wykonuje ćwiczenie 
ruchowe zgodnie z sy-
gnałami nauczyciela

–  sylwetka pani 
Wiosny z brystolu, 
zielona i kolorowa 
krepina, klej, kredki, 
włóczka

–  żółta bibuła i biała 
plastelina, wazon, 
papier A4, klej

–  chusta animacyjna

–  CD z odgłosami pta-
ków lub z Internetu

–  karty pracy cz.3, 
s. 10, kredki

–  pióra

–  ilustracja bociana, 
książki przyrodnicze, 
białe papierowe ta-
lerze, zielony papier, 
mazaki, biała kreda

–  drewniane klocki, 
szarfy
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TYDZIEŃ CZWARTY: MAGICZNY ŚWIAT TEATRU
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane
w danym tygodniu: 1.1; 1.2; 14.2; 13.4; 4.3; 8.2; 14.3; 1.5; 3.3; 3.1; 4.2; 5.3; 4; 14.5; 
3.2; 8.2; 7.2; 14.7; 12.2; 15.5; 3.4; 13.1; 9.2.

Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień pierwszy:
Co to jest teatr?

„Weź oddech” – 
ćwiczenia oddechowe

„Wierszyki” – wybór 
wierszy na konkurs 
recytatorski
 
„Zabawa we dwoje” – 
ćwiczenia poranne 
w parach

„Pogawędka o teatrze” – 
rozmowa o teatrze, 
spotkanie z aktorem

„Katalog teatromania-
ka” – ćwiczenie twór-
cze: „burza mózgów” 

„W teatrze” – zabawa 
grupowa, utrwalenie 
pojęcia taki sam

„Wprawki dramowe” – 
ilustrowanie ruchem 
sposobu poruszania się

„Zawód aktor” – przy-
bliżenie pracy aktora, 
ćwiczenia dykcyjne

„Łamańce językowe”– 
ćwiczenia dykcyjne

„Improwizacje rucho-
we” – ćwiczenia gimna-
styczne z rekwizytami

–  ćwiczy aparat odde-
chowy 

–  słucha wierszy i za-
pamiętuje ich treść

–  wykonuje poprawnie 
ćwiczenia dwuoso-
bowe,

–  rozwija sprawność 
ruchową

–  poznaje słownictwo 
związane z teatrem,

–  dzieli się doświad-
czeniami związanymi 
z teatrem

–  poznaje oraz podaje 
przykłady odpowied-
niego zachowania 
w teatrze

–  potrafi odnaleźć 
oznaczone miejsce, 

–  rozróżnia oznaczenia

–  naśladuje za pomocą 
ruchu różne postaci

–  zna specyfikę zawo-
du aktora,

–  słucha wiersza

–  powtarza wersy,
–  ćwiczy aparat mowy,
–  doskonali wymowę

–  rozwija sprawność 
fizyczną przy użyciu 
wielu rekwizytów

–  krzesła i bilety (ozna-
czone tak samo), losy 
z rolami do odegrania

–  szyfonowa apasz-
ka, długa wstążka, 
hula-hoop, woreczki, 
krążek, laska gimna-
styczna, szarfa, pom-
pony lub miotełki
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień pierwszy:
Co to jest teatr?

„Bajki samograjki” – 
czytamy dzieciom baśń 
„Czerwony Kapturek” lub 
słuchamy słuchowiska 
z płyty CD

„Przedstawianie z rekwi-
zytem” – kształtowanie 
umiejętności autoprezen-
tacji, pokonania własnej 
nieśmiałości i wstydu 
przed występem publicz-
nym

„Wyobraź sobie” – ćwicze-
nia artykulacyjne

„Urządzamy garderobę” – 
prosimy dzieci o przyno-
szenie rekwizytów teatral-
nych i części strojów

–  przełamuje nieśmia-
łość przed występem 
publicznym,

–  odnajduje mocne strony 
swojej osobowości

–  ćwiczy aparat mowy 
dzięki ćwiczeniom 
artykulacyjnym

–  organizuje kącik 
teatralny wspólnie 
z innymi dziećmi

„Czerwony Kapturek” – 
książka lub płyta

–  lalka, miś, samocho-
dzik, parasol, piłka, 
okulary przeciwsło-
neczne, książeczka 
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień drugi:
Wizyta 
w teatrze

„Łamańce językowe”– 
ćwiczenia dykcyjne

„Sowa” – przedłużenie fazy 
wydechowej

„Sówki na paluszki” – karty 
pracy cz. 3, s. 19 – liczenie, 
rytm duży – mały
 

„Teatrzyk pacynek” – za-
bawa dowolna w kąciku 
teatralnym z wykorzy-
staniem paluszkowych 
pacynek oraz kolorowych 
rękawiczek i skarpet
 

„Zabawa we dwoje” – ćwi-
czenia poranne w parach

„Wizyta w teatrze” – 
wycieczka do teatru lub 
zaproszenie teatrzyku do 
przedszkola, oglądanie 
spektaklu

„Relaksacja i muzykotera-
pia” – rytmika

„Improwizacje ruchowe do 
muzyki” – z szyfonem

„Relaksacja kolorami” – 
kolory do kolorów

–  ćwiczy aparat mowy,
–  doskonali wymowę

–  ćwiczy aparat 
oddechowy

–  ćwiczy powtarzanie 
rytmów

–  potrafi manipulować 
pacynkami

–  wykonuje poprawnie 
ćwiczenia dwuosobowe

–  ogląda spektakl teatralny

–  potrafi za pomocą 
ruchu naśladować 
różne zwierzęta

– rozróżnia kolory,
–  manipuluje woreczkami 

zgodnie z poleceniami

–  karty pracy cz.3, 
s. 19, kredki

–  paluszkowe pacynki, 
kolorowe rękawiczki 
i skarpety

–  CD z muzyką – 
J. S. Bach Aria na 
strunie G z suity 
D-dur nr 3, szyfon

–  CD z muzyką: 
J. S. Bach, Koncert 
Brandenburski 
nr 3 Allegro mode-
rato, woreczki lub 
chusty szyfonowe, 
wstążki
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień drugi:
Wizyta 
w teatrze

„Kolory nastroju” – światło 
latarki lub światełek do 
roweru pod szyfonem lub 
krepiną 

„Bajki samograjki” – czyta-
my dzieciom baśń pt.„Kot 
w butach” (lub słuchamy 
słuchowiska z płyty)

„Album teatralny” – wyko-
nanie pracy technicznej: 
technika „skrapbooking”

„Wycieczka do teatru” – 
zabawa do opowiadania 

–  uczestniczy w ćwicze-
niach z towarzyszeniem 
różnokolorowych świateł

–  słucha baśni czytanej 
lub z nagrania

–  potrafi wykorzystać 
technikę plastyczną do 
wykonania pamiątkowe-
go albumu

–  naśladuje ruchem różne 
czynności

–  latarki lub światełka 
do roweru, kolorowy 
szyfon lub krepina, 
czerwone wstążki na 
patykach, lampion, 
niebieskie chustki 
lub cienkie bibułki, 
nagrania utworów: 
llluling, Telefunken 
galop , E. Grieg, 
„Poranek” z I suity 
„Peer Gynt”, M. Rim-
ski-Korsakow, „Lot 
trzmiela”, E. Grieg 
„Wiosna”

–  baśń „Kot w butach” 
książka lub CD

– plakaty, programy 
teatralne i bilety, 
karta do kroniki 
przedszkolnej
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień trzeci:
Zabawa w teatr

„Organizujemy kącik 
masek” – gromadzimy 
różne maski w kąciku 
teatralnym

„Robimy własne maski” – 
malowanie farbami witra-
żowymi na folii

„Taniec w maskach” – inter-
pretowanie ruchem charak-
teru utworu muzycznego

„Zabawa we dwoje” – 
ćwiczenia poranne 
w parach

„Nasz teatrzyk” – wyko-
nanie pracy technicznej 
z tekturowego pudła

„Robimy kukiełki z łyże-
czek” – oklejanie plasteli-
ną łyżki

„Zabawa w teatr” – ćwi-
czenie wyobraźni

„Improwizacje rucho-
we” – ćwiczenia gimna-
styczne z rekwizytem

„Niesforny alfabet” – 
ł jak łyżeczka.

„Akademia malucha. 
Literki” – ćwiczenia grafo-
motoryczne

–  organizuje kącik masek, 
gromadząc wraz z inny-
mi dziećmi potrzebne 
eksponaty

–  doskonali zdolności 
manualne

–  interpretuje muzykę za 
pomocą ruchu

–  wykonuje poprawnie 
ćwiczenia dwuosobowe

–  rozwija swoje zdolności 
plastyczne i manualne

–  potrafi ozdobić przed-
mioty według własnego 
pomysłu,

–  odgrywa role w teatrzy-
ku z wykorzystaniem 
kukiełek

–  wykorzystuje rekwizyty 
w dowolnej improwiza-
cji ruchowej

–  bierze udział w przed-
stawieniu 

–  rysuje litery po śladzie 
i samodzielnie

–  różnego rodzaju 
maski

–  folia okładkowa, 
nożyczki, farby do 
witraży, pędzle, 
dziurkacz, gumki 
lub wstążki, taśma 
klejąca,

–  przygotowane przez 
dzieci maski

–  pudło po telewizo-
rze, gąbki, farby, 
sznurek, tkanina lub 
krepina, dziurkacz, 
taśma lub zszywacz

–  plastikowe łyżki, pla-
stelina, przygotowa-
ne teatrzyk i kukiełki

–  łyżka do herbaty, 
obrazki na długich 
wykałaczkach (wi-
delec, łopata, łódka, 
filiżanka, łabędź, pió-
ra, łoś, lodówka, ryby, 
łosoś, łóżko i łyżwy)

–  „Akademia 
malucha. Literki” – ł
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień czwarty:
Ludzie teatru

„Wesoło i smutno”– ćwi-
czenia mimiki, miny przed 
lustrem

„Reżyser” – ćwiczenia 
głośno – cicho  

„Zabawa we dwoje” – 
ćwiczenia poranne 
w parach

„Teatr lalek” – tworzenie 
zbiorów, poznanie obrazu 
graficznego cyfry 4 

„Cyfra 4” – „Akademia 
malucha. Cyferki” 

„Czwórki” – zabawa 
ruchowa z liczeniem

„Bajki samograjki’ – czy-
tamy dzieciom baśń pt.: 
„Kopciuszek” lub słucha-
my słuchowiska z płyty

„Ludzie teatru” – posze-
rzanie słownictwa

„Efekty dźwiękowe” – 
ćwiczenia słuchowe

„Kto to?” – ćwiczenia 
ortofoniczne

–  ćwiczy mięśnie twarzy

–  zmienia natężenie 
głosu, 

–  poprawnie odczytuje 
sygnały nauczyciela

–  wykonuje poprawnie 
ćwiczenia dwuosobowe

–  poznaje różne rodzaje 
teatrów,

– tworzy zbiory
– liczy do czterech

–  imituje rysowanie 
cyfry 4 na różnych 
powierzchniach,

– ćwiczy pisanie cyfry 4

–  potrafi tworzyć pary 
oraz czwórki

–  uważnie słucha 
opowiadania

–  poznaje osoby pracu-
jące w teatrze, oprócz 
aktorów, oraz ich 
obowiązki

–  podaje skojarzenia ze 
słyszanymi dźwiękami

–  naśladuje głosy 
zwierząt

–  lustro

–  po 4 pacynki kukiełki, 
dwie obręcze, dwie 
karty z cyfrą 4

–  „Akademia 
malucha. Cyferki”

–  książka lub płyta z ba-
śnią pt. „Kopciuszek”

–  obrazy, zdjęcia, 
ilustracje dotyczące 
teatru, 

–  ryż, blaszana 
miska, kuweta, żwir, 
taca, torba z mąką 
ziemniaczaną, folia 
bąbelkowa

–  kartki z rysunkami 
lub nazwami zwierząt
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień piąty:
Świętujemy 
Dzień Teatru

„Teatralne koło” – co 
zniknęło ze środka koła – 
ćwiczenia spostrzegania

„Pomóż misiowi napra-
wić kurtynę” – ćwiczenie 
graficzne

„Zabawa we dwoje” – 
ćwiczenia poranne 
w parach

„Scena w przedszkolu” – 
przygotowanie dekoracji 
teatralnej 

„Charakteryzacja” – ma-
lowanie buzi farbami lub 
kredkami do malowania 
twarzy

„Konkurs recytatorski” – 
przegląd teatralny

„Bajki samograjki” – czyta-
my dzieciom baśń pt.: „Jaś 
i Małgosia” lub słuchamy 
słuchowiska z płyty

„Teatr cieni” – zabawa ze 
światłem z rzutnika lub 
silnej lampy

–  określa brakujący 
element zbioru

–  obrysowuje kształty,
–  naśladuje ruchem 

szycie

–  wykonuje poprawnie 
ćwiczenia dwuosobowe

–  bierze udział 
w dekorowaniu sali

–  wesoło się bawi

–  recytuje wiersz przed 
publicznością

–  słucha baśni czytanej 
lub z nagrania

–  tworzy za pomocą 
sylwet teatr cieni

–  obręcz, rekwizyty 
(np. kapelusz z pió-
rami, szal, maska, 
pacynka, kukiełka), 
duża chusta lub 
kocyk

–  karty pracy cz. 2, 
s. 28, kredki

–  tkanina, maski 
przygotowane przez 
dzieci, krzesełka, 
opcjonalnie kurtyna

–  farby, kredki do 
malowania twarzy

–  przygotowane de-
koracje, opcjonalnie 
dyplomy pamiąt-
kowe

–  książka lub płyta 
z baśnią „Jaś i Mał-
gosia”

–  rzutnik lub inne źró-
dło światła, kontury 
na patykach
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MARZEC

Rozszczebiotał się skowronek:
Łąki znowu są zielone!
Młode listki znowu mają,
do gniazd ptaki powracają.
Kwitną kwiaty, świeci słońce,
żaby w stawie dają koncert.
Przyszła świeża i radosna,
najpiękniejsza w świecie ...
Wiosna! 

                             Urszula Kozłowska

PRZYSŁOWIA:
• W marcu jak w garncu.
• Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
• Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
• W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże pod płoty.
• Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwic sprowadza.
• Marzec czy słoneczny, czy płaczliwy – listopada obraz żywy.

WAŻNIEJSZE DATY:
  5 marca: Dzień Teściowej.
  8 marca: Dzień Kobiet.
21 marca: pierwszy dzień wiosny. 
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TYDZIEŃ PIERWSZY: ZIELONY KĄCIK W SALI

DZIEŃ PIERWSZY: W OGRÓDKU

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Doniczki-cudaczki ” – ozdabianie doniczek.
– „Zielona trawka” – przyrodnicze zajęcie doświadczalne. 
– „Bawimy się wesoło” – ćwiczenia poranne.
–  „W ogródku” – rozmowa na podstawie treści słów wiersza. 
– „Co potrzebne jest roślinie?” – eksperyment przyrodniczy.
– „Marcowe zabawy” – ćwiczenia gimnastyczne.
–„ Zakładamy kącik zielony” – przyrodnicze zajęcie doświadczalne.
– „Eksperymenty z kolorem zielonym” – eksperyment plastyczny.

Zajęcia poranne

„Doniczki-cudaczki” – ozdabianie doniczek

Przebieg:
Oklejanie doniczek lub kubeczków plastikowych krepiną i naklejanie oczu, nosa, 

uszu i ust z różnej wielkości kółeczek. Na brzegu doniczki doklejamy grzywkę, a na 
dole – korale lub muszki.

„Zielona trawka” – przyrodnicze zajęcia doświadczalne 

Przebieg: 
Przed weekendem namocz nasiona owsa w wodzie. Pokaż dzieciom wykiełkowane 

nasiona. Dzieci nasypują do doniczek-cudaczków ziemię oraz sieją w nią nasiona. 

„Bawimy się wesoło” – ćwiczenia poranne

Przebieg:
•  „Siała baba mak” – dzieci w parach podają sobie ręce na krzyż i idą do przodu, 

rymując: Siała baba mak, nie wiedziała jak. A dziad wiedział, nie powiedział – 
a to, było tak. Dzieci w parze przeciągają skrzyżowane ręce i ruszają 
w przeciwną stronę.

•  „Kipi kasza, kipi groch” – Kipi kasza, kipi groch, lepsza kasza niż ten groch, bo 
od grochu boli brzuch, a od kaszy człowiek zdrów – odbijanie piłki od podłogi, 
z jednoczesnym recytowaniem tekstu rymowanki.

•  „Kolanko – kolory” – dzieci stoją w kole. Rzucaj kolejno piłkę do dzieci 
i jednocześnie podawaj nazwę koloru. Dzieci łapią i odrzucają piłkę do 
nauczyciela. Uzgodniony kolor, np. czarny lub czerwony, jest kolorem 
niechcianym, nie należy złapać piłki. Osoba, która się pomyli, klęka na kolano.

•  „Kolor do koloru” – dzieci siedzą w kole. Po dwoje dzieci ma takie same szarfy 
(również podwójne kolory, np. czerwona i niebieska szarfa). Wywołuj nazwy 
kolorów – jeden lub więcej, a dzieci z takimi samymi szarfami zamieniają się 
miejscami w kole. 

•  „Wdech i wydech” – ćwiczenia oddechowe, robimy wdech nosem, unosimy ręce 
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w górę, chwilowe zatrzymanie powietrza w płucach i wypuszczenie go bardzo 
powoli lub małymi porcjami, z jednoczesnym opuszczaniem rąk.

Zajęcia główne

„W ogródku” – rozmowa na podstawie słów wiersza 

Przebieg:
Przeczytaj dzieciom wiersz: 

W ogródku stoimy,
Kwiatki posadzimy 
Głęboko do ziemi.
Nasionka włożymy.
Podlewać będziemy
Wodą z koneweczki
Pomału, dokładnie
Wszyściutkie grządeczki.
Słoneczko pomoże,
Ogrzeje nasionka,
Kwiatuszki wyrosną,
Przyleci biedronka

W ogródku, K. Bayer, A. Wacławski, w: CD Śpiewające brzdące  zeszyt 7/2

Co robią dzieci w piosence? Jak dbają o nasiona? Co jest niezbędne roślinie do 
wzrostu? (podłoże, woda, światło i ciepło).
 
„Co potrzebne jest roślinie?” – eksperyment przyrodniczy

Przebieg:
Zaproponuj dzieciom eksperyment. Sprawdzicie, czy to prawda, że roślinie 

niezbędne są do życia: woda, słońce – ciepło i światło. Na trzech podstawkach 
wyłożonych mokrą watą wysiejcie nasiona owsa i oznaczcie je cyframi 1,2,3. Jedną 
podstawkę przykryjcie doniczką – by nie dochodziło światło. Druga, oznaczona 
nr 2 – nie będzie podlewana. Trzecia, kontrolna, oznaczona numerem 3 – będzie 
miała dostęp do światła i wody. Ustawiamy je razem z doniczkami – cudaczkami. 
Obserwujemy wzrost owsa w ciągu całego tygodnia. 

„Marcowe zabawy” – ćwiczenia gimnastyczne

Przebieg:
W pozycji stojącej:
•  „Maszerują żołnierze” – marsz po sali z wysoko uniesionymi kolanami między 

kolejnymi ćwiczeniami.
•  „Czatujące bociany” – zatrzymanie z uniesionym jednym kolanem w górze 

i szeroko rozłożonymi ramionami, próba utrzymania równowagi jak najdłużej, 
przy powtórzeniu – zmiana nogi.

•  „Skaczące piłki” – dzieci wykonują podskoki obunóż z obrotami wokół własnej 
osi, naśladując odbijające się od podłogi piłki.
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W pozycji siedzącej:
•  „Zegary” – dzieci siedzą w kole w siadzie skrzyżnym i wykonują skłony głowy 

w bok – mówiąc tik-tak. Skłony głowy w przód i w tył, mówiąc bim-bam. 
Obracanie głową w lewą , a następnie w prawą stronę ze słowami durr…

•  „Budowanie domu” – dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, lewą dłoń kładą na 
głowie – to jest parter. Nad nią układają lewą – pierwsze piętro. Następnie 
kładą kolejno ręce na zmianę i wymieniają kolejne liczebniki – piętra. Ręce 
wyciągają maksymalnie w górę, a na koniec n polecenie: buduj dach, łączą dwie 
dłonie w daszek. 

•  „Kwiatek rośnie” – dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym z tułowiem pochylonym do 
przodu i dłońmi opartymi o podłogę. Na hasło nauczyciela: „kwiatek rośnie” – 
powoli prostują tułów i wyciągają proste ramiona w górę. Na hasło: „kwiatek 
więdnie” – powoli wracają do pozycji wyjściowej. Relaks.

W pozycji leżącej:
•  „Lornetki” – dzieci leżą na podłodze na brzuchu. Przykładają do oczu dłonie 

zwinięte w kształcie lornetki i unoszą tułów nad podłogę. Wytrzymują dłuższą 
chwilę i odpoczywają w leżeniu na podłodze.

•  „Toczący się pień” – dzieci leżą na boku na podłodze z wyprostowanymi 
i złączonymi nogami i rękoma ułożonymi prosto przy głowie i wykonują trzy 
obroty w jedną, a następnie w druga stronę. Powtarzamy ćwiczenie.

•  „Zrywanie kwiatków” – dzieci leżą na podłodze na brzuchu z nogami 
wyprostowanymi i złączonymi, unosząc przed sobą  roste ręce. Jedną ręką 
imitują zrywanie kwiatków i przekładają je do drugiej dłoni, tworząc bukiet. Przy 
powtórzeniu, zamiana rąk.

•  „Rowerek” – Dzieci w leżeniu na plecach, ręce ułożone wzdłuż ciała, unoszą 
na zmianę kolana, naśladując jazdę rowerem. Na koniec wybieramy dowolną 
pozycją w leżeniu – odpoczynek.

Zajęcia popołudniowe

„Zakładamy kącik zielony” – przyrodnicze zajęcia doświadczalne

Przebieg:
Powiększamy nasze uprawy o rzeżuchę. Nauczyciel obcina połowę butelki po 

napoju i wykłada grubą warstwą mokrej ligniny, na którą dzieci wysypują namoczone 
i wykiełkowane nasiona rzeżuchy. Wybieramy w sali miejsce dobrze naświetlone i tam 
ustawiamy nasze zasiewy.

„Eksperymenty z kolorem zielonym” – eksperyment plastyczny

Przebieg:
Do słoika z wodą dodaj trochę żółtej farby, a następnie niebieskiej. Zmieszaj 

i zapytaj dzieci, jaki kolor uzyskaliśmy? Następnie dzieci, mając do dyspozycji tacki 
z farbą plakatową żółtą i niebieską, łączą te dwa kolory i uzyskują różne odcienie 
zielonego. Zamalowują swoje kartki, a następnie łączą w jeden długi pas „zielonej 
trawy”. Powstałą wspólną pracę wykorzystujemy jako tło do naszego kącika zielonego.
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DZIEŃ DRUGI: CO KRYJE CEBULA?

Proponowany zapis w dzienniku:
– „W naszym ogródku” – zajęcia przyrodnicze.
–  „Wiosenne prace w ogródku” – rozmowa na temat wczesnowiosennych prac 

w ogrodzie.
– „Bawimy się wesoło” – ćwiczenia poranne.
– „Co kryje cebula?” – obserwacje przyrodnicze.
– „Cebula” – przyrodnicze zajęcia doświadczalne. 
– „Cebule w wazonie” – hodowla hydroponiczna.
– „Kwiatki-bratki” – rytmika: zabawy rytmiczno-ruchowe.
– „Kwiatki-bratki” – słuchanie i nauka piosenki.
– „Taniec kwiatów” – opowieść ruchowa. 
– „Deszczyk” – zabawa z pokazywaniem (wg Klanzy). 
– „Wiosna” – opowieść ruchowa (wg Klanzy).
– „Czary-mary” – zabawa z naśladowaniem (wg Klanzy). 
– „Kwiatki bratki w przedszkolu” – zajęcia przyrodnicze. 
– „Bratki” – rysowanie z natury.

Zajęcia poranne

„W naszym ogródku” – zajęcia przyrodnicze

Przebieg:
Powiedz, wytłumacz dzieciom, że na gałązkach wierzby pojawią się kwiatki, które 

nazywamy baziami lub kotkami. 
Wkładamy gałązki bazi do wazonu z wodą, aby puściły korzenie. Wtedy można je 

będzie posadzić w ogrodzie przedszkolnym.
 
„Wiosenne prace w ogródku” – rozmowa na temat wczesnowiosennych prac 
w ogrodzie

Przebieg:
Pokaż niezbędne do pracy w ogrodzie narzędzia lub ich ilustracje, a dzieci podają 

ich przeznaczenie, np.: grabie, łopata, konewka, pazurki, aerator do trawników 
(narzędzie do przewietrzania gleby). Jeśli trzeba, uzupełnij informacje. Zachęcamy 
dzieci, gdy wyjdą do ogrodu, by pograbiły trawę.

„Bawimy się wesoło” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Co kryje cebula?” – obserwacje przyrodnicze

Przebieg:
Pokaż dzieciom rozkrojoną cebulę z wyrośniętym szczypiorem. Omów 

poszczególne części rośliny: korzenie, cebulę jako materiał zapasowy i szczypior – 
liście. Czy dzieci wiedzą, że łupiny cebuli nazywane są często koszulkami? 
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Zawieś na tablicy ilustracje innych roślin, np. pietruszki z natką i fasoli z liśćmi. 
Dzieci pokazują i nazywają poszczególne części roślin.
 
„Cebula” – przyrodnicze zajęcia doświadczalne 

Przebieg:
Przygotowujemy dla dzieci kubeczki plastikowe do wody. Dzieci wkładają w nie 

cebule i nalewają wodę. Ustawiają w zielonym kąciku i codziennie pielęgnują – 
podlewają i obserwują wzrost szczypioru.

„Cebule w wazonie” – hodowla hydroponiczna

Przebieg:
Przygotowujemy cebule hiacyntów, tulipanów ( z zawiązkiem kwiatu) i wkładamy 

je w biożel do kwiatów (kolorowe kulki, które puchną w wodzie) – ładnie wygląda, a 
rośliny czerpią z niego wodę. Cały tydzień obserwujemy jak roślina puszcza więcej 
korzeni, zakwita i pięknie pachnie.

Wyrazy do globalnego czytania: cebula

„Kwiatki-bratki” – rytmika: zabawy muzyczno-ruchowe

„Kwiatki-bratki” – słuchanie i nauka piosenki:

Jestem sobie ogrodniczka,
Mam nasionek pół koszyczka.
Jedne gładkie, drugie w łatki,
A z tych nasion będą kwiatki.

 Kwiatki – bratki i stokrotki
 Dla Malwinki i Dorotki,
 Kolorowe i pachnące,
 Malowane słońcem.

Mam konewkę z dużym uchem,
Co podlewa grządki suche,
Mam łopatkę
Oraz grabki,
Bo ja dbam o moje kwiatki.

 Kwiatki – bratki i stokrotki
 Dla Malwinki i Dorotki,
 Kolorowe i pachnące,
 Malowane słońcem.

 Dorota Gellner, muzyka Barbara Kolago, Kwiatki-bratki,  
 w: Skaczące nutki, Warszawa 2009, Wydawnictwo „Pani Twardowska”

Zapoznaj dzieci ze słowami piosenki, porozmawiajcie o tym. Dzieci głośno powtarzają 
słowa refrenu z klaskaniem.
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„Taniec kwiatów” – opowieść ruchowa 

Przebieg:
Włącz nagranie utworu Piotra Czajkowskiego pt. „Walc kwiatów”. Podczas trwania 

muzyki opowiadaj, a dzieci zilustrują ruchem treść: 

Jesteście nasionkami kwiatów, które śpią jeszcze w ziemi. Promyki słońca 
ogrzewają ziemię, a ciepły deszczyk ją podlewa. Małe nasionka budzą się, ziewają, 
wyciągają ręce do słońca, obracają główkami w lewo i w prawo, rozchylają płatki 
i obracają się wokół własnej osi. 

„Deszczyk” – zabawa z pokazywaniem (wg Klanzy)

Deszczyk pada. Deszczyk pada.  – ręce z góry do podłogi
Wieje, wieje wiatr.  – ręce w górze z boku na bok
Błyskawica,   – klaśnięcie
Grzmot,    – tupnięcie
Błyskawica,   – klaśnięcie
Grzmot    – tupnięcie
A po burzy zawsze świeci słońce. – ręce wyprostowane szeroko, zataczamy łuk
Błyskawica,   – klaśnięcie
Grzmot,    – tupnięcie
Błyskawica,   – klaśnięcie
Grzmot    – tupnięcie
A po burzy zawsze tęcza.  – ręce wyprostowane szeroko, zataczamy łuk

„Wiosna” – ilustrowanie ruchem słów

Wieje, wieje wiatr
Pokrył kwieciem cały świat:
Bratek tu, bratek tam,
jeszcze jeden w koszu mam.
Wieje, wieje wiatr
Pokrył kwieciem cały świat:
żonkil tu, żonkil tam,
jeszcze jeden w koszu mam.
Wieje, wieje wiatr
Pokrył kwieciem cały świat:
krokus tu, krokus tam
Jeszcze jeden w koszu mam.

  Z warsztatów Klanzy

„Czary-mary” – zabawa z naśladowaniem 

Postaw tajemniczy koszyk przykryty chustą i czaruj wraz z dziećmi.
Dzieci naśladują Twoje ruchy:

3x Czary-mary,   – rękoma robi kręgi
U...!      – wyrzut obu rąk w przód
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Abra-kadabra  – dwie wyprostowane ręce w górze na boki
Kszy, kszy   – pokazujemy do środka koła
Fokus-pokus  – młynek do góry  
Fokus-pokus  – młynek do dołu
HU...!   – podskok z wyrzutem rąk do góry 

  
   Według Klanzy

Teraz podnieś przykrycie i pokaż sadzonki bratków i prymulek. Dzieci nazywają 
kwiatki, wskazują ich poszczególne części: korzenie, łodygi, liście, kwiaty. 

Zajęcia popołudniowe

„Kwiatki bratki w przedszkolu” – zajęcia przyrodnicze 

Przebieg:
Dzisiaj będziecie sadzić w skrzynkach z ziemią bratki i prymulki. Ustawcie je 

w kąciku zielonym w sali.

„Bratki” – rysowanie z natury, wystawa prac plastycznych

Przebieg:
Dzieci siadają wokół stolika, na którym są ustawione posadzone bratki. Omówcie 

ich wygląd, kolor, kształt płatków i liści. Rozdaj dzieciom pastele olejne i zachęć do 
rysowania kwiatów z natury. Z wykonanych prac tworzymy wystawę w holu lub w sali. 

Wyrazy do globalnego czytania: bratki 

DZIEŃ TRZECI: TAJEMNICZE NASIONA FASOLI

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Fasolki” – hodowla nasion fasoli na gazie.
– „Fasola z części” – synteza obrazka.
– „Bawimy się wesoło” – ćwiczenia poranne.
– „Jaś i czarodziejska fasola” – słuchanie baśni.
– „Czarodziejska fasola” – praca techniczna.
–  „Tańczące fasolki” – zabawa ruchowa z elementem tańca i reagowania na 

sygnał.
– „Marcowe zabawy” – ćwiczenia gimnastyczne.
–  „Marchewka i pietruszka na ręczniku papierowym” – przyrodnicze zajęcie 

doświadczalne. 
–  „O jak...ogrodniczka” – ćwiczenie słuchu fonematycznego, kodowanie wyników 

liczenia.
– „Akademia malucha. Literki” – kreślenie obrazu graficznego litery o. 
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Zajęcia poranne

„Fasolki” – hodowla nasion fasoli na gazie

Przebieg:
Słoiczek z wodą ustawiamy na tacy, na górę nakładamy kawałek gazy i mocujemy 

ją gumką recepturką. Gaza musi dotykać do wody. Kilka ziaren fasoli kładziemy na 
mokrej gazie. Przez kolejne dni uzupełniamy wodę i obserwujemy wzrost korzeni oraz 
liści.

„Fasola z części” – synteza obrazka

Przebieg:
Rozdaj dzieciom kartki formatu A5 z narysowanym kształtem ziarna fasoli. Poproś, 

by złożyły kartkę na pół i przyjrzały się, jak teraz wygląda widoczna na rysunku część 
fasoli. Po raz kolejny dzieci składają kartkę na pół, tak by widoczna była ¼ ziarna. 
Następnie każde z dzieci przecina kartkę po śladzie zagięcia na cztery części i układa 
rysunek w całość. Chętne dzieci, naklejają na zielonej kartce A4 i dorysowują części 
rośliny: korzenie i liście, wzorując się na ilustracji zawieszonej na tablicy tematycznej 
w sali.

„Bawimy się wesoło” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Jaś i czarodziejska fasola” – słuchanie baśni

Przebieg:
Opowiedz dzieciom baśń: 

Dawno, dawno temu była sobie biedna wdowa, która miała syna Jasia. Byli 
tak biedni, że musieli sprzedać swoją ostatnią krowę. W drodze na targ Jaś 
spotkał tajemniczego człowieka, który przekonał go, by oddał mu krowę za pięć 
czarodziejskich ziaren fasoli. Jaś zgodził się, ale gdy przyszedł do domu, zrozpaczona 
matka wyrzuciła fasolki za okno. Następnego ranka przed domem wyrosła ogromna, 
sięgająca ponad chmury – fasola! Gdy ciekawski Jaś wdrapał się na sam czubek, 
ponad chmurami ujrzał wielki zamek. W zamku spotkał olbrzymkę, która nakarmiła 
go i uprzedziła, że jej mąż to zły człowiek, nie lubi gości, a tym bardziej dzieci. Gdy 
olbrzym wrócił do zamku, Jaś ukrył się w piecu i stamtąd widział, gdzie olbrzym 
ukrył złote monety. Zabrał kilka z nich i pośpiesznie zszedł po fasoli i podarował 
je nieszczęśliwej matce. Jaś wrócił do zamku jeszcze dwa razy: zabrał stamtąd 
kurę znoszącą złote jajka i czarodziejską harfę, która potrafiła odpędzać smutki. 
Jednak gdy wracał, brzęk harfy obudził śpiącego olbrzyma, który ruszył w pogoń za 
uciekającym w dół po fasoli Jasiem.

Nie dogonił go, gdyż Jaś ściął siekierą czarodziejską fasolę. Olbrzym spadł, a Jaś 
i jego matka żyli odtąd w dostatku długo i szczęśliwie.

  Jaś i czarodziejska fasola, w: Złota księga bajek, 
  Warszawa1999, Wydawnictwo „Wilga”

Po wysłuchaniu baśni dzieci przypominają kolejność wydarzeń.
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„Czarodziejska fasola” – praca techniczna

Przebieg:
Rozdaj dzieciom „czarodziejską fasolę” i poproś, by wyczarowały z niej piękną mozaikę. 

Z fasoli różnego koloru dzieci układają obrazek, wtykając ją w podkład z plasteliny.

„Tańczące fasolki” – zabawa ruchowa z elementem tańca i reagowania na sygnał

Przebieg:
Dzieci podczas nagrania piosenki tańczą swobodnie, pojedynczo lub w parach, 

a na zatrzymanie muzyki – wykonują polecenie nauczyciela: figurki. 

Wyrazy do globalnego czytania: fasola

„Marcowe zabawy” – ćwiczenia gimnastyczne

Zajęcia popołudniowe

„Marchewka i pietruszka na ręczniku papierowym” – przyrodnicze zajęcia 
doświadczalne 

Przebieg:
Na dwóch tacach rozkładamy grubą warstwę ręczników papierowych, na których 

dzieci układają kiełkujące górne części marchewek i pietruszek. Mocno podlewamy 
wodą i stawiamy w kąciku zielonym w nasłonecznionym miejscu.

„O jak... ogrodniczka” – ćwiczenie słuchu fonematycznego kodowanie wyników 
liczenia

Przebieg:
Opowiedz dzieciom historyjkę, a one mają za zadanie zaznaczyć kółeczkami na 

kartce wszystkie wyrazy rozpoczynające się głoską o występujące w opowiadaniu. 
Podczas czytania nauczyciel akcentuje samogłoskę o we właściwych słowach, 
wymawia ją głośniej lub cichutko, basem lub cieniutko, żeby zwrócić na nie uwagę 
dzieci.

Ola ze swoją mamą sieją w skrzynkach nasiona ogórka. Gdy wyrosną z nich małe 
roślinki, przesadzą je do ogródka. Jak zakwitną, żółte kwiaty zapylą je pracowite 
owady. Ogrodniczki myślą, że wyhodują ogromne warzywa. 

– Teraz trzeba je codziennie podlewać – powiedziała mama. 
– Ojej! – Ucieszyła się dziewczynka. Moimi pomocnikami będzie okrągła 

dmuchana owieczka i pluszowy osiołek Kłapouchy.

„Akademia malucha” – kreślenie obrazu graficznego litery o

Polecenie:
Napisz po śladzie wielką i małą literę o.
Przyjrzyj się obrazkom na dole strony. Powiedz, co jest na obrazkach? Jaka jest 

pierwsza głoska w tych słowach. Podaj inne przykłady słów, które rozpoczynają się 
głoską o.
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DZIEŃ CZWARTY: GRAMY W FASOLĘ

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Najpiękniejszy bukiet kwiatów” – słuchanie opowiadania. 
– „Najpiękniejszy wiosenny bukiet” – zajęcia florystyczne.
– „Farbowanie kwiatów ” – eksperyment przyrodniczy.
– „Bawimy się wesoło” – ćwiczenia poranne.
– „Jaka jest fasola?” – klasyfikacja ze względu na wygląd różnych gatunków fasoli.
–  „Gramy w fasolę” – gra matematyczna, ustalanie, kto ma więcej przez łączenie 

w pary.
– „Zawody” – ćwiczenia oddechowe w parach.
– „Kwiatki-bratki” – rytmika – zabawy muzyczno-ruchowe. 
–  „Obserwacja roślin w kąciku zielonym” – podsumowanie doświadczeń i obserwacji. 
– „Szklarnia” – zajęcia przyrodnicze.
– „Dzieci w kąciku zielonym” – praca plastyczna.

Zajęcia poranne
 
„Najpiękniejszy bukiet kwiatów” – słuchanie opowiadania 

Przebieg:
Dzieci słuchają krótkiego opowiadania czytanego przez nauczyciela i oceniają 

postępowanie bohatera:

Najpiękniejszy bukiet kwiatów

Gdzieś, w środku lasu,
Słychać radosnych
Mnóstwo hałasów...
Najpiękniejszą mieszkanką Krainy Szczęścia jest Różyczka. Kwiatowe imię ma 

na pewno dlatego, że bardzo kocha wszystkie kwiaty. Skrzat Florek, który od dawna 
zakochany jest w Różyczce, postanowił wyznać jej swoje uczucia. Zastanawiał się 
tylko, jak to uczynić…

Z pomocą przyszła mu ogrodniczka kózka.
– Zaufaj kwiatom. One powiedzą Różyczce wszystko, co czujesz – zapewniła 

i zaczęła ścinać w ogrodzie róże, tulipany, żonkile i rumianki. Po chwili wręczyła 
Florkowi ogromny, kolorowy bukiet.

– Zanieś tę wiązankę ukochanej, mały przyjacielu.
– Ojej! To najpiękniejszy bukiet, jaki w życiu widziałem! Dziękuję Pani bardzo! – 

zawołał niezmiernie uszczęśliwiony skrzat.
Gdy Różyczka otworzyła drzwi, zobaczyła bukiet tak ogromny, że nie było widać, 

kto go trzyma. Ale domyśliła się od razu.
– To ktoś, kto mnie bardzo kocha!

    Anna Casals, Najpiękniejszy bukiet kwiatów, w: 
    Bajeczki na dobranoc, Warszawa 2008, Wydawnictwo „Wilga”
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„Najpiękniejszy wiosenny bukiet” – zajęcia florystyczne

Przebieg:
Zaproponuj dzieciom zrobienie bukietu szczęścia. W koszu lub ozdobnej donicy 

ze specjalną gąbką układają kompozycję z wiosennych kwiatów: żonkili, forsycji 
i tulipanów, krokusów, przebiśniegów. Dodają kokardę zrobioną z kolorowej krepiny.  

Można wykorzystać również sztuczne kwiaty.

„Farbowanie kwiatów” – eksperyment przyrodniczy

Przebieg:
Dzisiaj wraz z dziećmi będziesz farbować wodę w dwóch słoikach, nalewając 

dowolne kolory tuszu. np.: granatowy, zielony. Do kolorowej wody wstawiamy białe 
goździki. Zostawiamy na kilka dni i obserwujemy zachodzące w kwiatach zmiany. 
Dzieci rozważają, czy jest możliwe, by kolor wody wpłynął na kolor kwiatów.

„Bawimy się wesoło” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Jaka jest fasola?” – klasyfikacja ze względu na wygląd różnych gatunków fasoli

Przebieg:
W misce są wymieszane różne gatunki fasoli, np.: duża – Jaś, mała zwyczajna 

i fasola czerwona.
Dzieci oglądają fasolki, wyróżniają charakterystyczne cechy ich wyglądu. Mówią, 

czym się różnią: porównują wielkość i kolor. 
Poproś dzieci, by posegregowały fasolę, zależnie od rodzaju, do przygotowanych 

trzech misek. Przeliczają w zakresie swoich możliwości.

„Gramy w fasolę” – gra matematyczna, ustalanie, kto ma więcej przez ustawianie 
w pary

Przebieg:
Podziel dzieci  na dwa zespoły, które otrzymują po jednym kubeczku. Przygotuj 

zestaw kart, na których narysowane są fasolki: 4 karty – po 1 fasolce, po 2 fasolki, po 
3 fasolki, po 4 i po 5 fasolek. Nauczyciel tasuje karty i rozdaje naprzemiennie każdej 
grupie. Następnie dzieci kolejno losują kartę od grupy przeciwnej i z banku fasoli 
(każda grupa wybiera inny rodzaj fasoli) odliczają dla siebie tyle fasolek, ile jest na 
wylosowanej karcie. Postępują tak, aż im się skończą karty. 

Wytłumacz dzieciom, że wygrała ta grupa, która w swoim kubeczku ma więcej 
fasolek. Dzieci oceniają na oko, kto ma więcej.

A Ty poproś, by sprawdziły, łącząc w pary fasolki z każdej grupy. Ta grupa, której 
zostaną fasolki bez pary – wygrywa.

„Zawody” – ćwiczenia oddechowe w parach

Przebieg:
Dzieci dobierają się w pary, układają swoje ziarna fasoli na brzegu stolika 

i dmuchają na nie ustami lub przez rurkę do picia napojów (nabierając powietrze 
nosem i wydychając ustami). Wygrywa ten, czyja fasolka potoczy się dalej. 
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Można zaproponować, by dzieci wymyśliły własne zabawy z fasolą. Można na 
przykład narysować drogę na kartce, zaznaczyć start i metę i za pomocą kolejnych 
dmuchnięć doprowadzić fasolkę do mety. 

Można zaproponować zabawę w ogrodzie przedszkolnym, by dzieci, podobnie jak 
w grze w kapsle, pstryknięciem palców przesuwały fasolę po wyznaczonej trasie do 
mety.

„Kwiatki-bratki” – rytmika – zabawy muzyczno-ruchowe 

Zajęcia popołudniowe

„Obserwacja roślin w kąciku zielonym” – obserwacja doświadczeń 

Przebieg:
Dzieci dokonują obserwacji zmian zachodzących w kąciku przyrody:
– śledzą wzrost owsa w doniczkach-cudaczkach,
–  porównują trzy podstawki z owsem, oceniają różnice w wyglądzie: wysokość, 

odcień zieleni itp. – wyciągają wnioski, 
– obserwują wzrost rzeżuchy, próbują, jak smakuje,
– obserwują wzrost szczypioru na cebuli – nazywają smak, jaki ma szczypior,
–  obserwują zmianę koloru goździków, potwierdzają lub zaprzeczają 

wcześniejszym przypuszczeniom,
– oceniają wygląd kwitnących kwiatów, itp.

„Szklarnia” – zajęcia przyrodnicze
Przebieg:

Do akwarium nasypujemy warstwę ziemi i wsadzamy nasiona słonecznika, groszku 
ozdobnego, ogrodowych kwiatków itp. Ustawiamy w dobrze nasłonecznionym miejscu 
i podlewamy. 

Rozsadę, gdy już wyrośnie, pikujemy na rabatę w ogrodzie przedszkolnym i dalej 
pielęgnujemy: podlewamy, pielimy, aż uzyskamy kwiaty.

„Dzieci w kąciku zielonym” – praca plastyczna

Przebieg:
Zaproponuj dzieciom, by wykonały rysunek ogródka zielonego zorganizowanego 

w sali przedszkolnej. 
Dzieci wybierają dowolną, prostą technikę, np. rysują kredkami świecowymi, 

pastelami suchymi lub olejnymi, malują akwarelami Zawieszają prace spinaczami do 
bielizny na sznurku nad kącikiem zielonym.
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DZIEŃ PIĄTY: DZIEŃ KOBIET

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Gazetka” – praca grupowa – wydzieranka – collage. 
– „Bawimy się wesoło” – ćwiczenia poranne.
– „Dzień Kobiet” – rozmowa z dziećmi.
– „Rosną sobie kwiatki” – zabawa ruchowa do piosenki.
– „Kwiatki z talerzyka” – wykonanie pracy technicznej – découpage.
– „Podwieczorek od chłopców dla dziewczynek” –zajęcia kulinarne.
– „Esy-floresy” – ćwiczenia graficzne.

 
Zajęcia poranne

„Gazetka” – praca grupowa – wydzieranka – collage 

Przebieg:
Wydzieramy kwiaty z gazet ogrodniczych i naklejamy w koszu wyciętym z dużego 

arkusza brystolu. Przyczepiamy pracę na widocznym miejscu w przedszkolu z życzeniami 
dla wszystkich pracujących w przedszkolu pań.

„Bawimy się wesoło” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Dzień Kobiet” – rozmowa z dziećmi

Przebieg:
Wyjaśnij dzieciom, że Dzień Kobiet to międzynarodowe święto każdej mamy, babci, 

cioci, siostry, nauczycielki czy ekspedientki, to znaczy wszystkich kobiet, bez względu 
na wiek czy zawód. 

W zwyczaju tego dnia jest obdarowywanie bliskich kobiet i dziewczynek kwiatami. 
Zachęcamy dzieci do przygotowania niespodzianki np. dla mamy.

„Rosną sobie kwiatki” – zabawa ruchowa do piosenki

Przebieg:
Dzieci ilustrują ruchem treść.

Rosną sobie kwiatki na łące, na łące,
Maki, chabry i goździki pachnące.
Maki, chabry i goździki pachnące.
La la la...
Nazbieramy kwiatków, kwiateczków, kwiateczków,
Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.
Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.
La la la...
Zaniesiemy mamie te dary, te dary,
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Uściskamy, upieścimy bez miary.
Uściskamy, upieścimy bez miary.
La, la la...

Rosną sobie kwiatki, muzyka F. Girzejko, słowa J. Chrząszczewska w: 
Piosenki dziecięce, Warszawa 2001, Wydawnictwo Muzyczne „Gama”

„Kwiatki z talerzyka” – wykonanie pracy technicznej – découpage

Przebieg:
Dzieci przyklejają na krawędzi jednego papierowego talerzyka płatki z kolorowych 

kółek i łodyżkę z długiej wykałaczki okręconej zieloną bibułką. Na wierzch wklejamy, 
drugi talerzyk. Obie strony malujemy żywymi farbami plakatowymi. 

Po jednej stronie przyklejamy fragment cienkiej serwetki (dowolny wzór na serwetce) 
i malujemy lakierem. 

Przygotowany kwiatek wbijamy w doniczkę-cudaczka z owsem.

Zajęcia popołudniowe

„Podwieczorek od chłopców dla dziewczynek” – zajęcia kulinarne

Przebieg:
Chłopcy ozdabiają pod nadzorem nauczyciela smaczne kanapki. Na kromki 

z chleba tostowego lub pokrojonej bagietki układają plastry żółtego sera, posypują 
pokrojonym szczypiorkiem, rzeżuchą i pietruszką, wyhodowanymi w kąciku przyrody.

„Esy-floresy” – ćwiczenia graficzne

Przebieg:
Uczymy dzieci rysować różne kwiatki bez odrywania ręki. Nauczyciel przygotowuje 

wzory i kseruje dla każdego dziecka. Każdy kwiatek zaczynamy rysować od kropki, 
zgodnie z kierunkiem strzałki. Rysujemy kilkakrotnie po śladzie kolorowymi flamastrami. 
Można narysować falistą linią ramkę i otrzymaną laurkę podarować bliskiej dzieciom 
kobiecie w dniu jej święta.
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CIEKAWOSTKI
•  Hydroponiczna uprawa roślin, hydroponika, kultury wodne, bezglebowa 

uprawa roślin w zbiornikach wodnych (hydroponikach), gdzie sztucznie 
sporządzony roztwór soli mineralnych spełnia rolę roztworu glebowego.

•  Fasola – jest warzywem strączkowym należącym do rodziny motylkowatych. Do tej 
grupy warzyw zaliczyć można jeszcze groch i bób oraz soję i soczewicę 

•  Biożel – kwiaty w nim rosnące nie wymagają podlewania. 
•  Collage/kolaż – jest techniką polegającą na komponowaniu obrazów z różnych 

materiałów i tworzyw. Fragmenty kolażu można naklejać, dorysować lub 
domalować farbami. 

•  Découpage – technika ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu 
na różnych powierzchniach wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej 
i pokryciu go wieloma warstwami lakieru. W efekcie końcowym obraz wygląda jak 
namalowany.

Przytoczone utwory literackie:
1.  K. Bayer, A. Wacławski, W ogródku, w: CD Śpiewające brzdące 7/2. 
2.  Dorota Gellner, Kwiatki-bratki, w: CD Skaczące nutki, Warszawa 2009, 

Wydawnictwo „Pani Twardowska”.
3.  Anna Casals, Najpiękniejszy bukiet, w: Bajeczki na dobranoc, Warszawa 2008, 

Wydawnictwo „Wilga”.
4.  Jaś i czarodziejska fasola, w: Złota księga bajek, Warszawa1999, Wydawnictwo 

„Wilga”.

Przytoczone utwory muzyczne: 
1.  K. Bayer, muzyka A. Wacławski, W ogródku, CD Śpiewające brzdące 7/2.
2.  Dorota Gellner, muzyka Barbara Kolago, Kwiatki-bratki, w: CD Skaczące nutki, 

Warszawa 2009, Wydawnictwo „Pani Twardowska”. 
3.  Piotr Czajkowski, Walc kwiatów, w: Muzyka dla ucha malucha, CD1, DUX 

Recording Producers
4.  Jan Sebastian Bach, Aria na strunie G z suity D-dur nr 3.
5.  J. Chrząszczewska, muzyka F. Girzejko, Rosną sobie kwiatki, w: Piosenki dziecięce, 

Warszawa 2001, Wydawnictwo Muzyczne „Gama”.
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TYDZIEŃ DRUGI: WYPRAWA W KOSMOS

DZIEŃ PIERWSZY: KOSMICZNE PODRÓŻE

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Astronauta i marynarz” – karta pracy nr 2, s. 27.
– „Zabawy w kosmosie” – opowieść ruchowa. 
– „Rakieta opowiada o planetach” fragm. Wanda Chotomska.
– „Astronauci do rakiety” – zabawa ruchowa bieżna z elementem reakcji na sygnał.
–  „Wyprawa w kosmos” – ćwiczenia gimnastyczne konspekt nr 2 wg Pawła Zalewskiego.
– „Konstruktorzy” – zabawa konstrukcyjna.
– „Powrót na planetę” – reagowanie na sygnał słowny.
– Urządzamy kosmiczny kącik książki.

Zajęcia poranne

„Astronauta i marynarz” – karta pracy nr 2, s. 27 – ćwiczenia wzrokowe i ćwiczenie 
sprawności dłoni

Polecenie:
Powiedz, kto jest na obrazku? Sprawdź, dokąd się wybierają. Znajdź w naklejkach ich 

środki transportu i przyklej na końcach plątaninki. Wokół statku dorysuj fale morskie, 
a wokół rakiety – gwiazdy. Opowiadamy dzieciom o Mirosławie Hermaszewskim, który 
jest pierwszym i do tej pory jedynym polskim astronautą. Polakiem, który poleciał 
w kosmos i obleciał kulę ziemską.

„Zabawy w kosmosie” – opowieść ruchowa

Przebieg:
•  Powitanie w kosmosie:
dzieci witają się w parach – nosami, rękami, nogami, plecami, ramionami.
•  Zwiedzanie obcej planety:

– kręcenie się w kółko na pośladkach,
– turlanie się,
– czołganie się na brzuchu do przodu,
–  przechodzenie pod przeszkodą – jedno dziecko robi „mostek", drugie pod nim 

przechodzi,
– dzieci w parach ciągną się na zmianę za ręce.

•  Kto silniejszy:
 –  dzieci opierają się plecami o siebie, jedno pcha starając się pokonać opór 

drugiego. 
•  Zbieranie kamieni:

–  odklejanie partnera od podłogi.
•  Relaks:

–  w leżeniu na plecach – napinanie i rozluźnianie mięśni.
•  Astronauta powraca do domu:

 –  ćwiczenia skoczne – dwoje dzieci trzyma skaczące, trzecie dziecko za łokcie 
i dłonie.
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• Powrót na Ziemię: 
–  dzieci robią tunel (klęk podparty), przez który kolejno przechodzą.

Zajęcia główne

Przygotuj: 
Atlas przedstawiający Układ Słoneczny, planety – kolorowe papierowe koła różnej 

wielkości z napisami do globalnego odczytywania dla bardzo zainteresowanych: 
MERKURY, WENUS, ZIEMIA, MARS, JOWISZ, SATURN, URAN, NEPTUN, SŁOŃCE, 
granatowy lub niebieski brystol z oznaczonymi orbitami, na których wspólnie z dziećmi 
będziecie umieszczać kolejne planety, w kolejności od położonej najbliżej Słońca do tej 
najdalszej.

„Rakieta opowiada o planetach” – słuchanie wiersza

Przebieg:
Czytamy dzieciom fragment wiersza i wyjaśniamy pojawiające się w nim trudne 

wyrazy: przetarg, planety. W trakcie recytacji prezentujemy przygotowane sylwety 
planet (zachowujemy odpowiednie proporcje wielkości i charakterystyczne kolory). 
Zawieszamy na tablicy Słońce.

 Była na Ziemi taka Rakieta,
 która wygrała kosmiczny przetarg.
 
Cieszą się starsi, cieszą się dzieci:
 – Nasza Rakieta w Kosmos poleci!
 I poleciała... 

 Teraz planety czas odwiedzić,
 co wkoło słońca krążą stale.
 Planet jest dziewięć. Czy Rakieta 
 na pewno zdoła je odnaleźć?
 
Dwie już znalazła – Mars i Jowisz.
 Rakieto, zadaj im pytanie!
 Dlaczego nie chcesz się zapytać,
 czy na tym Marsie są Marsjanie?

 Leci Rakieta coraz dalej
 i myśli: – Co to za figura?
 Duża planeta to jest Saturn,
 a mała to na pewno Uran.

 A teraz Neptun oraz Pluton,
 one od Słońca są najdalej.
Te najzimniejsze z wszystkich planet
 na próżno myślą o upale.

 Zostały jeszcze trzy planety.
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 Czy to, co leci to planeta?
 Warkocza nie ma żadna z planet,
 a ta z warkoczem to kometa.
 I znów planety przed Rakietą –
 Wenus, a obok niej Merkury.
 Słońce przygląda im się srogo,
 nie chce w Kosmosie awantury.

 Kosmiczną podróż kończyć trzeba,
 już zaliczone osiem planet,
 a ta dziewiąta to jest Ziemia,
 miejsce Rakiecie dobrze znane.
 Wita Rakietę las i łąka,
 i Ziemian wita ją gromada:
 – Ląduj na Ziemi między nami
 i o Kosmosie opowiadaj!

  Wanda Chotomska, Rakieta opowiada o planetach, 
  Warszawa 1999, Wydawnictwo „Wilga”

Podczas rozmowy z dziećmi na temat wiersza powtarzamy kolejno nazwy 
wymienionych planet. Porównując z ilustracją w atlasie, ustalamy kolejność w Układzie 
Słonecznym i zawieszamy na tablicy, układając je w kolejności: od tej, która leży najbliżej 
Słońca do tej leżącej najdalej: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i ... 
na końcu jest Pluton, chociaż najnowsze badania kosmiczne wykazały, że Pluton jest zbyt 
mały, by być planetą.

„Astronauci do rakiety” – zabawa bieżna z elementem reakcji na sygnał

Przebieg:
Przygotuj tyle małych obręczy – rakiet, ile jest dzieci w grupie. Rozkładamy je na 

dywanie. Na hasło: „astronauci do statków kosmicznych” – nauczyciel imituje start 
rakiety, pocierając talerze o siebie, a dzieci szybko stają w małej obręczy. Gdy nauczyciel 
gra na talerzach, dzieci biegają po całej sali: zwiedzają planetę, na której wylądowały. Za 
każdym razem zabieramy jeden krążek. Dziecko, dla którego zabraknie rakiety, chwyta za 
ramiona kolegę i z nim biega. Zmęczeni kosmici „lądują” na dywanie przed tablicą.

„Wyprawa w kosmos” – ćwiczenia gimnastyczne, zestaw (wg Pawła Zalewskiego)

Przebieg:
Zapraszam Was na lot w kosmos. Odwiedzimy inne planety, a może nawet kogoś 

poznamy. Przygotujmy się do lotu.
•  „Lądujemy na planecie ...”: Na hasło: „lecimy” – dzieci biegają na palcach, na 

hasło: „planeta przysiadów” – robią przysiady, na hasło: „skacząca planeta” – 
podskakują obunóż, na hasło: „leżąca planeta” – kładą się na brzuchu 
z ramionami wyciągniętymi do przodu, na hasło: „wirująca planeta” – siadają 
na podłodze i wirują, odpychając się nogami lekko ugiętymi w kolanach.

• „Start rakiety”: Dzieci leżą na brzuchu z ramionami wyciągniętymi do przodu. 
Na sygnał „start” – unoszą ramiona, głowę i tułów. Na hasło „lądujemy” – 
odpoczywają w leżeniu na brzuchu.

•  „Wędrówki po planecie”: Dzieci czworakują z kolanami uniesionym nad podłogą. 
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•  „Kosmiczne medytacje”: Dzieci siadają w siadzie skrzyżnym, ręce na kolanach, 
plecy wyprostowane. Zamykają oczy, słuchają i wykonują polecenia zgodnie 
z opowiadaniem nauczyciela. Na tej planecie potraficie latać. Wystarczy 
wyciągnąć ramiona w bok i nimi pomachać. Musimy przytrzymać swoją głowę – 
dzieci kładą dłonie na głowie. Musimy przytrzymać uszy – dzieci chwytają się 
za uszy. Musimy przytrzymać ramiona – dłonie kładą na ramionach. Za każdym 
razem wracają do pozycji wyjściowej. Otwieramy oczy i wracamy na Ziemię.

•  „Gimnastyka ufoludka”: Dzieci stoją z rękami na biodrach i wykonują ruchy 
zgonie ze słowami wiersza:

W górę ręce, w przód i w bok;
Mały przysiad w górę skok;
Ręce na ramiona i w dół opuszczamy,
I na paluszkach się obracamy.

•  „Kosmiczna przekąska”: Dzieci siadają w kole, podpierają się rękoma z tyłu. 
Przed każdym dzieckiem nauczyciel kładzie woreczek. Na hasło: „smacznego” 
chwytają prawą stopą woreczek i przekładają do kolegi siedzącego po prawej 
stronie. Na hasło „dziękuję” zmiana stopy i kierunku podawania.

•  „Wracamy na Ziemię”: Dzieci przykucają z woreczkiem w dłoniach, rytmicznie 
uderzają nim o podłogę i głośno wypuszczają powietrze z ust na głosce: uuuuu. 
Powoli wstają, podskakują i wyrzucają woreczki w górę.

•  „Pamiątka z podróży”: Dzieci podnoszą woreczki i siadają w siadzie skrzyżnym, 
a woreczek kładą na swojej głowie. Plecy proste, ręce na kolanach. Nauczyciel 
zbiera woreczki i wydaje okrzyk: Czołem ziemscy przyjaciele – dzieci 
odpowiadają: Czołem ufoludzie.  

Wg Paweł Zalewski, Ćwiczenia z przygodą, Warszawa 2008, „Didasko”

Wyrazy do globalnego czytania: kosmos, ziemia, planeta

Zajęcia popołudniowe

„Konstruktorzy” – zabawa konstrukcyjna

Przebieg:
Dzieci budują z różnych rodzajów klocków prototypy rakiet, które prezentujemy na 

wystawie w holu lub szatni.

„Powrót na planetę” – reagowanie na sygnał słowny

Przebieg:
Układamy na dywanie trzy obręcze – planety (czerwoną, zieloną, niebieską). 

Dzielimy dzieci na trzy grupy i rozdajemy im szarfy w tych samych kolorach. Na 
hasło: „lot rakietą” – dzieci biegają po sali. Na hasło: „wracamy na naszą planetę” – 
stają w środku obręczy.

„Urządzamy kosmiczny kącik książki”

Przebieg:
Prosimy, by dzieci przynosiły do kącika książki różne encyklopedie i czasopisma, 

w których są informacje o rakietach i kosmosie.
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DZIEŃ DRUGI: UFOLUDKI

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Czym polecimy na Księżyc?” – kształtowanie nawyków czytelniczych.
– „Jaki kształt ma Księżyc?” – układanie rytmów.
– „Zabawy w kosmosie” – ćwiczenia poranne – opowieść ruchowa. 
– „Kosmiczny bal” – zabawa taneczna.
– „Zielone ufoludki” – wysłuchanie piosenki.
– „Jak wyglądają ufoludki?” – ćwiczenie twórcze „burza mózgów”.
– „Zaproszenie na bal” – ćwiczenia językowe.
– „Kosmiczny taniec połamaniec” – improwizacje ruchowe przy muzyce.
–  „List ufoludków” – karty pracy nr 2, s.3 – ćwiczenie graficzne, rysowanie po śladzie.
– „Tajemniczy list ” – zabawa badawcza.
– „Odpowiedź z kosmosu” – zabawa badawcza.
– „Zielone ufoludki” – inscenizowanie treści piosenki ruchem.
– „1,2,3 kosmita patrzy” – zabawa ruchowa z utrzymaniem równowagi.
– „Kosmiczne talerze” – ćwiczenie sprawności palców i wyobraźni.
– „Moja planeta” – wykonanie własnej planety z balonu i masy papierowej.

Zajęcia poranne

„Czym polecimy na Księżyc” – kształtowanie nawyków czytelniczych 

Przebieg:
Dzieci na podstawie ilustracji i informacji, które im przekażesz, omawiają wygląd 

kosmicznych pojazdów: rakiety, wahadłowca, sądy kosmicznej itp.

„Jaki kształt ma Księżyc?” – układanie rytmów

Przebieg:
Mówimy dzieciom, że obserwacja nieba z widocznym Księżycem, pozwala nam 

stwierdzić, że nie jest on zawsze taki sam. Czasem jest okrągły, a czasem wygląda 
jak rogalik. Gdybyśmy prowadzili bardziej dokładne obserwacje, to okazałoby się, że 
zmienia swój kształt cyklicznie.

Układamy przed dziećmi sylwety Księżyca wycięte z czarnego brystolu i oklejone 
srebrnym papierem, w kolejności: nów, nie widać Księżyca (czarny), pierwsza kwadra – 
jasna prawa połówka, pełnia – cały widoczny (cały srebrny), druga kwadra – lewa 
połówka jasna (srebrna).

Prosimy, by dzieci układały kolejne fazy, przekładając sylwety.   

„Zabawy w kosmosie” – ćwiczenia poranne: opowieść ruchowa 

Wyrazy do globalnego czytania: Księżyc
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Zajęcia główne

„Kosmiczny bal” – zabawa taneczna

„Zielone ufoludki”– wysłuchanie piosenki

Przebieg:
Rozmowa z dziećmi na temat słów piosenki, próba odpowiedzi na pytanie: Czy 

istnieje życie w kosmosie?

Zielone ufoludki

Mój brat wciąż czyta o kosmitach,
Gwiazdach, planetach i orbitach.
O niczym innym nie chce słyszeć,
Nawet do UFO listy pisze.
Wreszcie zasłużył na nagrodę
I latający ujrzał spodek.
Bo wylądował dziś w ogródku
Pojazd zielonych ufoludków.

Zielone włosy, zielone butki
Całe zielone są ufoludki.

Kot na ich widok zaraz zmyka,
Dziwnego boi się ludzika.
Pierwszy kot przykrył nos ogonem,
Może to gryzie, to zielone.
A czym się żywi śmieszny stworek?
Czy zjedzą z nami podwieczorek?
Kompot dostały, tort dostały.
Zjadły, wypiły, odleciały.

Zielone włosy, zielone butki
Całe zielone są ufoludki.

Zielone ufoludki, muzyka Sławomir Kowalewski, słowa Anna Rżysko-Jamrozik, 
na płycie Nie ma jak Fasolki – 25 lat, 2008, Emi Music Poland

„Jak wyglądają ufoludki?” – ćwiczenie twórcze „burza mózgów”

Przebieg:
Dzieci podają swoje propozycje, które z pomocą nauczyciela rysują na dużym 

kartonie A3 – portret zawieszają na tablicy.

„Zaproszenie na bal” – ćwiczenia językowe

Przebieg:
Dzieci kolejno stają przed ufoludkiem i kłaniają się w dowolny sposób na 

powitanie, wymawiają swoje imię w języku kosmitów, dodając między sylabami 
dowolną samogłoskę, np.: aMa-adzia, aJa-asio, eMo-eni-eka, iTo-imek itp.
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„Kosmiczny taniec połamaniec” – improwizacje ruchowe przy piosence „Zielone 
ufoludki”

Przebieg:
Dzieci poruszają się w dowolny sposób w rytm muzyki. W czasie refrenu wykonują 

śmieszne „dziwne kroki”.

„List ufoludków” – wykonanie karty pracy nr 2, s. 3 – ćwiczenie graficzne, 
rysowanie po śladzie

Polecenie:
Dokończ pisać list do kosmitów. Staraj się rysować dokładnie po śladach. 

„Tajemniczy list” – zabawa badawcza

Przebieg:
Na przygotowanych kartkach każde z dzieci pisze list do przyjaciela z kosmosu. 

Maluje pędzlem zamoczonym w niewidzialnym atramencie – kwasie (soku) wyciśniętym 
z cytryny. Następnie nauczyciel każdy list poddaje obróbce cieplnej – żelazkiem lub 
suszarką. Na kartce pojawia się brązowy rysunek.

„Odpowiedź z kosmosu” – zabawa badawcza

Przebieg;
Na niebieskiej lub zielonej kartce dzieci wykonują rysunek świecą lub woskowymi 

kredkami. Następnie zamalowują całą kartkę farbą wodną. Na ciemniejszym tle 
uwidacznia się jaśniejszy ślad rysunku.

„Zielone ufoludki” – inscenizowanie treści piosenki „Zielone ufoludki” ruchem

Przebieg:
Dzieci ponownie słuchają piosenki i podczas refrenu:

zielone włosy,   – pokazują na włosy
zielone butki.   – skłon – pokazują na buty
całe zielone są ufoludki. – obracają się wokół własnej osi

Podczas zwrotek wyklaskują rytm.

Zielone ufoludki, muzyka Sławomir Kowalewski, słowa Anna Rżysko-Jamrozik, 
na płycie Nie ma jak Fasolki – 25 lat, 2008, Emi Music Poland

Zajęcia popołudniowe

„1, 2, 3 kosmita patrzy” – zabawa ruchowa z utrzymaniem równowagi

Przebieg:
Dzieci ustawiają się pod ścianą. Ty stań po drugiej stronie sali w masce ufoludka. 

Odwrócona tyłem do dzieci mów głośno wyliczankę. Dzieci w tym czasie podbiegają 
do Ciebie, ale gdy ufoludek się odwróci – zatrzymują się i nieruchomieją. Ufoludek 
wybiera dziecko, które utworzyło najdziwniejszą figurę i oddaje mu maskę. Zaczynamy 
zabawę od początku ze zmianą prowadzącego zabawę ufoludka.
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„Kosmiczne talerze” – ćwiczenie sprawności palców i wyobraźni

Przebieg:
Dzieci lepią z plasteliny postać ufoludka. Prace prezentujemy na okrągłym 

papierowym talerzyku.

„Moja planeta” – wykonanie własnej planety z balonu i masy papierowej

Przebieg:
Przygotowujemy wcześniej masę papierową z gazet i kleju. Dzieci nadmuchują 

balony, z pomocą nauczyciela zawiązują końcówkę. Oklejamy balon masą papierową 
i zawieszamy na sznurku w sali do wyschnięcia.

 DZIEŃ TRZECI: RUCH PLANET

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Ufoludek z plamy” – ćwiczenie plastyczne rozwijające wyobraźnię.
– „Telefon do ufoludka” – ćwiczenia ortofoniczne, zabawa w parach.
– „Zabawy w kosmosie” – ćwiczenia poranne – opowieść ruchowa. 
–  „Układ Słoneczny”– ćwiczenia słuchu ortofonicznego oraz utrwalanie stosowania 

liczebników głównych i porządkowych.
– „Model Układu Słonecznego” – wspólne działanie całej grupy.
– „Planety” – zabawa ruchowa z liczeniem.
–  „Wyprawa w kosmos” – ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 23 (wg Pawła 

Zalewskiego).
– „Moja planeta” – malowanie farbami balonu oklejonego masa papierową.

Zajęcia poranne

„Ufoludek z plamy” – ćwiczenie plastyczne rozwijające wyobraźnię

Przebieg:
Składamy kartkę A4 na pół i robimy dość duży kleks z tuszu. Składamy i dociskamy 

kartę tak, by plama odbiła się w środku kartki. Po rozłożeniu czekamy chwilę, aż tusz 
wyschnie i kredkami, flamastrami lub pastelami olejnymi dorysowujemy elementy: 
czułki, ręce nogi, oczy, tak by powstał ufoludek. Prace wieszamy na wystawie, np. na 
sznurku zawieszonym w sali. Wszyscy podziwiają prace kolegów, mówią, który jest ich 
z daniem najładniejszy i dlaczego.

„Telefon do ufoludka” – ćwiczenia ortofoniczne, zabawa w parach

Przebieg:
Dzieci zamieniają się w ufoludki, które daleko w kosmosie dostają od nas wiadomość 

głosową. Jedno z dzieci prowadzi rozmowę, drugie powtarza jak echo, dzieląc słowa na 
sylaby. 

– Halo!
– Ha–lo! 
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– Co u ciebie słychać?
– Co-u-cie-bie-sły-chać?
– U mnie dobrze.
– U mnie-dob-rze...

Następnie zamieniają się rolami.

„Zabawy w kosmosie” – ćwiczenia poranne: opowieść ruchowa 

Zajęcia główne

„Układ Słoneczny”– ćwiczenia słuchu ortofonicznego oraz utrwalanie stosowania 
liczebników głównych i porządkowych

Przebieg:
Umieść na tablicy brystol z oznaczonymi orbitami. Przypnij do niego wspólnie 

z dziećmi Słońce oraz kolejno występujące planety (koła z napisami do globalnego 
czytania). 

• Dzieci dzielą nazwy planet na sylaby. 
• Dzielą podane nazwy planet na głoski. 
• Liczą, ile jest planet w Układzie Słonecznym.
•  Określają położenie podanych planet w stosunku do Słońca, posługując się 

pojęciami: najbliżej, bliżej, dalej, najdalej.
• Podają nazwy planet, zgodnie z podaną przez nauczyciela pierwszą głoską.
• Podają kolejność planet, licząc od Słońca, używając liczebników porządkowych.
• Wymienia nazwę planety, której kolejność – pozycję od Słońca, podaje nauczyciel.

„Model Układu Słonecznego” – wspólne działanie całej grupy

Przebieg:
Dzielimy dzieci na zespoły: jeden przygotowuje planety – koloruje i wycina 

dziewięć kół różnej wielkości. 
Drugi zespół – w dość dużym kole wyciętym z tektury robi jeden otwór na środku 

i 9 otworów na brzegu, przez które przewlekamy sznurki różnej długości. W centrum 
umieszczamy Słońce – do środkowego sznurka przywiązujemy żółte duże koło. Do 
pozostałych przywiązujemy planety Układu Słonecznego. Długość sznurka zależy od 
odległości, w jakiej planeta jest oddalona od Słońca. Zawieszamy nasz model pod 
sufitem w sali i wprawiamy układ w ruch.

„Planety” – zabawa ruchowa z liczeniem

Przebieg:
Dzieci podczas dowolnej muzyki elektronicznej (np. Jean Michel Jarre „Oxygene” 

lub „Equinox”) wirują wokół własnej osi. Na przerwę w muzyce tworzą koła, zgodnie 
z informacja nauczyciela: „planeta dwójek”, „planeta trójek”, „planeta czwórek” itd. 
Dalej krążą przy muzyce w utworzonych kołach.

Wyrazy do globalnego czytania: słońce
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„Wyprawa w kosmos” – ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 23 (wg Pawła Zalewskiego)

Zajęcia popołudniowe

„Moja planeta” – malujemy farbami balony oklejone masą papierową 

Przebieg:
Dzieci zastanawiają się, na jaki kolor pomalują swoją planetę. Malują gęstymi 

farbami plakatowymi balony oklejone masą papierową i zawieszają do wyschnięcia 
na sznurku w sali. 
 

DZIEŃ CZWARTY: WYPRAWA DO GWIAZD

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Esy-floresy” – rysowanie gwiazdy.
– „Deszcz gwiazd” – zabawa z chustą animacyjną.
– „Zabawy w kosmosie” – ćwiczenia poranne – opowieść ruchowa. 
– „Ciekawostki z kosmosu” – kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
–  „Ile gwiazd jest w kosmosie?” – wykorzystanie informacji zawartych 

w wydawnictwach zgromadzonych w kąciku książki.
–  „Narysuj nieznany gwiazdozbiór” – ćwiczenie graficzne i zabawa z wyobraźnią.
– „Taniec gwiazd” – zabawa muzyczna.
– „Droga Mleczna” – rysowanie do muzyki elektronicznej 
– „Przejście przez czarną dziurę – zabawa z elementem czworakowania.
– „Być gwiazdą” – wyjaśnienia powiedzenia.
– „Kolorowy gwiazdozbiór” – zabawa doświadczalna.

Zajęcia poranne

„Esy-floresy” – rysowanie gwiazdy

Przebieg:
Zachęć dzieci do samodzielnego rysowania gwiazd np. z dwóch trójkątów 

równoramiennych (nachodzą na siebie: jeden ustawiony podstawą u dołu, drugi 
na nim, ale ustawiony na wierzchołku). Można też narysować gwiazdę z czterech 
linii prostych, przecinających się w jednym punkcie i dorysować wierzchołki 
poszczególnych ramion gwiazdy.

Na koniec dobrze jest posmarować narysowane gwiazdy klejem z brokatem, by 
pięknie błyszczały. Po wyschnięciu, trzeba je powycinać.
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„Deszcz gwiazd” – zabawa z chustą animacyjną

Przebieg:
Dzieci chwytają za brzegi chusty, na którą rzucamy wykonane błyszczące 

gwiazdki. Lekko falujemy chustą i podrzucamy gwiazdy.

„Zabawy w kosmosie” – ćwiczenia poranne – opowieść ruchowa 

Zajęcia główne

„Ciekawostki z kosmosu” – kształtowanie zainteresowań czytelniczych

Przebieg:
Przeglądamy książki zgromadzone w kąciku. Oglądamy ilustracje i czytamy 

krótkie informacje tam zamieszczone. Pozwalamy dzieciom popisać się wiedzą lub 
wyobraźnią. 

„Ile gwiazd jest w kosmosie?” – wykorzystanie informacji zawartych 
w wydawnictwach zgromadzonych w kąciku książki

Droga Mleczna – to świecący na niebie pas, składający się z setek miliardów 
gwiazd. W obrębie tej galaktyki leży Układ Słoneczny, a w nim nasza Ziemia. Droga 
mleczna widziana z góry ma kształt spirali.
Czarne dziury – to miejsca po wybuchu wielkich gwiazd, można powiedzieć, że są 
to gwiazdy, które już nie świecą.
Gwiazdy wśród gwiazd – Gwiazda Polarna najjaśniejsza gwiazda (oprócz Słońca) 
na niebie półkuli północnej, wyznacza kierunek północny.
Najpiękniejszy zbiór gwiazd – gwiazdozbiór – wyobraźnia ludzi podpowiada im, 
co przypomina ułożenie gwiazd na niebie.

Znane gwiazdozbiory przedstawiają znaki zodiaku. Jest ich dwanaście tj.: 
Koziorożec (22.12. – 19.01.), Wodnik (20.01. – 18.02.), Ryby (19.02. – 20.03.), Baran 
(21.03. – 19.04.), Byk (20.04. – 20.05.), Bliźnięta (21.05. – 21.06.), Rak (22.06. – 
22.07.), Lew (23.07. – 22.08.), Panna (23.08. – 22.09.), Waga (23.09.– 22.10.), 
Skorpion (23.10. – 21.11.), Strzelec (22.11. – 21.12.).

Oglądanie gwiazdozbiorów na tle czarnego nieba na ilustracji (np. „Bolek i Lolek 
poznają gwiazdozbiory”, Izabela Barańska-Oleksy, Bielsko-Biała 2008, Wydawnictwo 
„Dragon”) lub z Internetu – szukaj w wyszukiwarce Google: gwiazdozbiory).

Twój horoskop – czytamy dzieciom informacje dotyczące cech charakteru przypisane 
poszczególnym znakom zodiaku.

„Narysuj nieznany gwiazdozbiór” – ćwiczenie graficzne i zabawa z wyobraźnią

Przebieg:
Prosimy dzieci, by na kartce narysowały dużo kropek w dowolnych miejscach. 

Następnie kolejno połączyły niektóre z nich. Powstałe linie mogą się przecinać. Na 
koniec patrzymy na rysunek przymkniętymi oczami i mówimy, z czym kojarzy się nam 
powstały obraz.
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„Taniec gwiazd” – zabawa muzyczna

Przebieg:
Przyciemniamy okna w sali dzielimy dzieci na grupy. Włączamy muzykę elektroniczną 

(M. Biliński, Vangelis) i każdemu z dzieci dajemy latarkę. Dzieci ruszają latarkami 
w rytm muzyki, a światła z latarek drgają na ścianie lub czarnym arkuszu brystolu 
umocowanym na tablicy.

Utwory M. Bilińskiego i Vangelisa – z Internetu

„Droga Mleczna” – rysowanie do muzyki elektronicznej (np.: J.M. Jarre „Equinox”)

Przebieg:
Przygotowujemy dla dzieci pas składający się z posklejanych taśmą kartonów 

formatu A3 lub pas białego materiału. Układamy go na podłodze. Zapraszamy dzieci, 
by usiadły wokoło i posłuchały opowiadania: 

Czy Droga Mleczna jest pełna mleka i jaką tajemnicę kryje

Dawno, dawno temu na bezkresnym niebie wiele gwiazd świeciło i cieszyło się 
swoim blaskiem. Przechwalały się i pyszniły, i każda uważała, że jest najpiękniejsza. 
Zwróciły się do czarnoksiężnika, by to on wybrał tę najpiękniejszą z nich. Bał się, 
że jeśli nie dokona wyboru, to wszystkie połyskujące, cudne gwiazdy pójdą sobie 
i zostanie pośród ciemności. Uciekł się więc do podstępu i zaprosił wszystkie gwiazdy, 
by zatańczyły na kosmicznej drodze. Czarnoksiężnik zachwycił się wszystkimi 
gwiazdami, które oświetliły całą drogę swoim blaskiem. Zauroczony tym widokiem 
nazwał ją „drogą mleczną”. Nie potrafił wybrać jednej, dopiero wszystkie razem, były 
naprawdę piękne.     

– A teraz Wy możecie zostać gwiazdami, które wszyscy podziwiają – dzieci 
przechodzą kolejno po materiale (trzymając z dwóch stron, można delikatnie 
wachlować tkaniną). Stają na środku, kłaniają się, można każdemu dziecku zrobić 
zdjęcie lub tylko błysnąć fleszem. 

– A teraz narysujecie taniec gwiazd na Drodze Mlecznej, którą macie przed sobą. 
Odtwarzamy muzykę o różnym tempie, a dzieci wykonują rysunek olejnym 

pastelami lub miękkimi kredkami na papierowej drodze mlecznej. Chodzi o to, 
by poddały się muzyce, by rysowały kreski, spirale, fale, kropki itp. do czasu, aż 
zakolorują cały papier. 

Na koniec włączamy relaksacyjny utwór, by dzieci mogły położyć się i z zamkniętymi 
oczami odpocząć.

Wyrazy do globalnego czytania: gwiazda

Zajęcia popołudniowe

„Przejście przez czarną dziurę – zabawa z elementem czworakowania

Przebieg:
Rozkładamy tunel, przez który dzieci przechodzą na czworakach. Możemy 
wykorzystać również koc, który zawieszamy na dwóch rzędach krzesełek.
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„Być gwiazdą” – wyjaśnienia powiedzenia

Przebieg:
Dzieci odpowiadają na pytanie: „Co to znaczy być gwiazdą?”

„Kolorowy gwiazdozbiór” – zabawa doświadczalna

Przebieg:
Zaciekawiamy dzieci, mówiąc: Podczas tego eksperymentu ściągniesz gwiazdy 

z nieba na ziemię. W białej misce słodkie gwiazdki będą mienić się wszystkimi kolorami.
Wlewamy do miski trochę zimnej wody, na tacy układamy kostki cukru i każdą 

polewamy kilkoma kroplami barwnika spożywczego. Prosimy, by dzieci kolejno 
powkładały kostki do miski z wodą. Obserwujemy zachodzący proces – barwnik 
rozprzestrzenia się wraz z rozpuszczającym się cukrem, przypomina kolorowe 
gwiazdki.

DZIEŃ PIĄTY: WYPRAWA W PRZYSZŁOŚĆ

Proponowany zapis w dzienniku:
–  „Rakieta” – wykonanie – karty pracy cz. 3, s. 18 – ćwiczenie spostrzegania 

i małej motoryki. 
– „Nasza rakieta” – zabawa konstrukcyjna.
– „Zabawy w kosmosie” – ćwiczenia poranne – opowieść ruchowa. 
–  „Kodeks kosmiczny” – określanie, nazywanie wartości ważnych dla wszystkich na 

całym świecie.
– „Start rakiety” – zabawa ruchowa z elementem przysiadu i wyskoku.
–  „Nieznany układ planet i gwiazd” – samodzielne tworzenie przez dzieci układu 

planet i gwiazd, wycinanie, malowanie i klejenie.
–  „Trójkąty” – wykonanie – karty pracy cz. 3, s. 22 – ćwiczenie logicznego 

myślenia.
– „Rakieta” – zabawa utrwalająca znajomość figur geometrycznych. 

Zajęcia poranne

„Rakieta” – wykonanie karty pracy cz. 3, s. 18 – ćwiczenie spostrzegania i małej motoryki 

Polecenie:
Połącz kropki, pokoloruj rakietę zgodnie z kolorami klocków na karcie. Odszukaj 

naklejkę z rakietą, naklej ją na szarym polu i sprawdź, czy dobrze pokolorowałeś.

„Nasza rakieta” – zabawa konstrukcyjna
Przebieg:

Dzieci podzielone na grupy budują rakiety z przygotowanych materiałów, do 
wyboru: z pudeł, krzeseł i koca, rurek po ręcznikach papierowych i kolorowego 
papieru itp. Na koniec prezentują zalety swojej konstrukcji.

„Zabawy w kosmosie” – opowieść ruchowa 
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Zajęcia główne

„Kodeks kosmiczny” – określanie, nazywanie wartości ważnych dla wszystkich na 
całym świecie

Przebieg:
Zawieś na tablicy kształt rakiety wycięty z dużego arkusza brystolu i zapisz na nim 

propozycje dzieci, np.:
– Troszczyć się o gwiazdy i planety.
– Nie zaśmiecać kosmosu.
– Polerować gwiazdy, by błyszczały.
– Nie hałasować w kosmosie.
– Nie zabierać cudzych rakiet.
– Dbać o naszą planetę, abyśmy mieli gdzie żyć.

„Start rakiety” – zabawa ruchowa z elementem przysiadu i wyskoku

Przebieg:
Dzieci ustawione w kole robią przysiad podparty. Na hasło: „start rakiety” 

uderzają dłońmi o podłogę z wydechem na głosce: uuuuu. Powoli wstają i klepią się o 
uda, następnie po brzuchu i robią wyskok do góry.

„Nieznany układ planet i gwiazd” – samodzielne tworzenie przez dzieci 
wymyślonego układu planet i gwiazd, wycinanie, malowanie i klejenie

Przebieg:
Dzieci wycinają koła z kolorowych gazet lub przygotowują własne gwiazdy, planety 

i księżyce z różnej wielkości talerzyków papierowych w technice malowania farbami 
wodnymi na gumie arabskiej. (Malujemy powierzchnię gumą arabską, czekamy 
chwilę aż przeschnie, a następnie robimy plamy, linie i wzory, bardzo rozrzedzoną 
farbą.) Wykonane elementy kosmosu przyklejają na granatowym lub czarnym 
dużym kartonie, tworząc nieznany układ planet. Mogą wzorować się na utworzonym 
podczas zajęć Układzie Słonecznym. Powstałe prace mogą byś doskonała dekoracją 
„kosmicznej sali” lub korytarza w przedszkolu.

Zajęcia popołudniowe

„Trójkąty” – wykonanie karty pracy cz. 3, s. 22 – ćwiczenie logicznego myślenia

Przebieg:
Przyjrzyj się figurom w czterech zbiorach (na czterech polach). Doklej brakujące 

trójkąty z naklejek. Dlaczego tak zrobiłeś?
 
„Rakieta” – zabawa utrwalająca znajomość figur geometrycznych 

Przebieg:
Rozdajemy dzieciom klocki Dienescha (lub inne geometryczne). Prosimy, by ułożyły  

z nich rakietę, posługując się początkowo tylko trójkątami, a następnie klockami we 
wszystkich kształtach.
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CIEKAWOSTKI
•  Kosmos – przestrzeń, gdzie znajduje się wszystko; m. in. gwiazdy, Słońce i Ziemia. 

W nocy jest czarny i z gwiazdami. Gwiazdy często są w grupach, zwanych galaktykami.
•  Układ Słoneczny – Słońce oraz zbiór planet krążących wokół Słońca.
• Słońce – jest gwiazdą, jest ogromną kulą płonącego gazu, której oślepiające 

światło dociera do Ziemi.
•  Droga Mleczna – galaktyka, w której znajduje się Słońce. W nocy wygląda jak 

jasny pas gwiazd.
•  Księżyc – nie jest gwiazdą. Odbija tylko światło Słońca, które dociera do Ziemi. 

Zmienia cyklicznie swój kształt przechodzi kolejne fazy nów, pełnia, kwadra. 
•  Hermaszewski – pierwszy i jedyny Polak, który poleciał w kosmos i obleciał Kulę 

Ziemską.

Przytoczone utwory literackie:
1.  Wanda Chotomska, Rakieta opowiada o planetach, Warszawa 1999, 

Wydawnictwo „Wilga”.
2.  Paweł Zalewski, Ćwiczenia z przygodą, Warszawa 2008, „Didasko”.
3.  Ruth Gellersen, Ulrich Velte, Eksperymenty z kolorami, 2007, Grupa Wydawnicza 

VEMAG.

Przytoczone utwory muzyczne:
1.  Zielone ufoludki, słowa A. Rżysko-Jamrozik, muzyka Sławomir Kowalewski, w: Nie 

ma jak Fasolki – 25 lat, 2008 Emi Msic Poland 
2.  J. M. Jarre, Equinox, Oxygene. 
3.  Marek Biliński, Vangelis, muzyka elektroniczna, Internet.
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TYDZIEŃ TRZECI: POŻEGNANIE ZIMY – NADEJŚCIE WIOSNY 

DZIEŃ PIERWSZY: ŻEGNAMY ZIMĘ

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Kto ty jesteś? ” – wykonanie symbolu zimy – kukły marzanny. 
– „Wisenny spacer” – ćwiczenia poranne zestaw nr 27 (wg K. Wlaźnik).
– „O wiośnie, kurczętach i ...” – słuchanie wiersza.
– „Rozmarzanie” – zabawa ruchowa. 
– „Spacer z marzanną” – wyjście nad rzekę lub do ogrodu przedszkolnego. 
– „Marzanna ” – wykonanie karty pracy cz. 3, s. 6.
–  „Dekoracje okienne” – wykonanie wspólnie z dziećmi dekoracji wiosennej na 

okno. 

Zajęcia poranne

„Kto ty jesteś?” – wykonanie symbolu zimy, kukły marzanny 

Przebieg:
Zapraszamy dzieci do rozmowy, w której mówimy o uciążliwościach zimy. 

W ludowych wierzeniach jest zwyczaj topienia pięknej panny kukły marzanny, który 
miał przyspieszyć odejście zimy za morze. Początek kalendarzowej wiosny przypada na 
21 marca. Propozycja obejrzenia fotorelacji zwyczaju topienia marzanny na stronie:

 http://www.muzeum-szreniawa.pl/?q=pl/node/78 
Proponujemy dzieciom, by ze skrzyni skarbów wybrały skrawki materiału, gazety, 

i przykleiły je na uformowanej z szarego papieru kukle (głowa i suknia), która 
będzie symbolem zimy. Kukła może być zrobiona z miotły lub słomy, zależnie od 
inwencji grupy. Ustawiamy ją na eksponowanym miejscu w sali i nazywamy, zgodnie 
z tradycją – marzanną. Podczas pracy dzieci słuchają nagrania „Zima” A. Vivaldiego 
z cyklu „Cztery pory roku” lub piosenki o tematyce zimowej np.: „Uciekaj zimo” 
muz. T. Pabisiak, sł. A. Galica, CD, Piosenki z programu „Mama i ja” cz. 2.

Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już, zabierz śnieżne bałwanki, zabiera śnieg 
i mróz.

Rękawiczki i czapki pochowamy do szafki, 
na spacerek pójdziemy, nie zmarzniemy już. 
A ty zimo uciekaj za górkę, za las i nie marudź, nie zwlekaj, już na wiosnę czas.
Rękawiczki i czapki pochowamy do szafki, 
na spacerek pójdziemy, nie zmarzniemy już. 

„Wisenny spacer” – ćwiczenia poranne zestaw nr 27 (wg K. Wlaźnik)

Przebieg:
•  Marsz w rozsypce po całej sali przy muzyce do marszu lub dźwiękach 

tamburyna 
• Ćwiczenia głowy i szyi – wyprostowana sylwetka, wolne skręty głowy w lewo 

i w prawo. Wypuszczają powietrze porcjami, wymawiając hu, hu, hu, hu ... 
Następnie wolno wykonują skłony głowy w tył i w przód, wymawiając tak, tak, tak ...
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•  Ćwiczenia z elementem podskoku – przy dźwiękach tamburyna (po dwa szybkie 
uderzenia) podskakują z nogi na nogę.

•  Ćwiczenia z elementem równowagi – marsz z wysokim unoszeniem kolan. Na 
polecenie słowne: „Uwaga!” zatrzymanie i stanie na jednej nodze.

•  Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – postawa w rozkroku, skłon w dół 
z zamachem ręki prawej do lewej nogi i ręki lewej do prawej nogi.

•  Zabawa orientacyjno-porządkowa – bieg po sali przy dźwiękach tamburyna. 
Gdy instrument milknie, zgodnie z poleceniem nauczyciela dzieci dobierają się 
w pary, stają w kole, tworzą węża, podają sobie dłoń na przywitanie itp. 

Zajęcia główne

„O wiośnie, kurczętach i ...” – słuchanie wiersza

Przebieg:
Zachęcamy dzieci do uważnego wysłuchania wiersza.

Bałwan plecak swój spakował
I na biegun pożeglował.
Krzyknął do nas: Pa! Na razie!
Zmykam, bo już kwitną bazie!

Wszędzie widać wielkie zmiany:
Przyleciały już bociany,
Żuraw wrócił na swa łąkę,
Miło gwarzy ze skowronkiem.

 
Urszula Kozłowska, O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach (fragment), 
Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk

Rozmawiamy z dziećmi o powodach, dla których bałwan opuszcza nas i wybrał się 
na biegun (wyjaśniamy pojęcie). Pomagamy dzieciom, zadając dodatkowe pytania:

– Dlaczego bałwan nas opuszcza?
– Jakie wymienione w wierszu zmiany zaszły w przyrodzie?
– Jakie jeszcze inne zmiany zauważyliście w waszym otoczeniu?
– Jak nazywa się pora roku, która następuje po zimie? 
–  Utrwalamy kolejność pór roku. Wspólnie z dziećmi dobieramy do każdej pory 

roku ilustracje z różnymi pejzażami (obrazki wycięte np. ze starego kalendarza).

Wyrazy do globalnego czytania: zima, wiosna

„Rozmarzanie” – zabawa ruchowa 

Przebieg: 
Dzieci biegają swobodnie po sali. Na hasło: „mróz” – stają nieruchomo, jak lodowe 

figury – zamarzają. Gdy usłyszą: „słońce” i zobaczą żółty krążek podniesiony do góry, 
bardzo powoli opadają i przywierają jak największą powierzchnią swojego ciała do 
podłogi – rozmarzają.
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„Spacer z marzanną” – wyjście nad rzekę lub do ogrodu przedszkolnego

Przebieg:
Zapraszamy dzieci na spacer z marzanną. W szatni zwracamy uwagę, by ubrały się 

odpowiednio do pogody, np. jeśli jest bardzo zimno, założyły rękawice itp. Wynosimy 
marzannę z przedszkola.

Na spacerze obserwujemy otoczenie, szukamy w przyrodzie oznak wiosny. 
Zwracamy uwagę na drzewa i krzewy, trawę, śpiew ptaków, przelot gęsi. Jeśli w pobliżu 
jest rzeka, możemy tam zostawić naszą kukłę, możemy też zostawić ją w ogrodzie 
przedszkolnym. Można na pożegnanie powiedzieć prostą popularną rymowankę.

Marzanno! Marzanno! 
Ty zimowa panno,
Zrób miejsce wiośnie,
Uciekaj, gdzie pieprz rośnie.
Marzanno, Marzanno!
Ty zimowa panno,
Pięknie Cię żegnamy,
Bo wiosnę witamy.
Marzanno, Marzanno!
Odpływaj, prosimy,
Nie chcemy już więcej
Żadnych śladów zimy.

Zajęcia popołudniowe

„Marzanna” – karty pracy cz. 3, s. 6.

Przebieg:
Dorysowywanie elementów według opisu: długie włosy z pasków żółtej bibuły, oczy 

i nos z guzików, uśmiech od ucha do ucha, sukienka z kolorowych szmatek.

„Dekoracje okienne” – wykonanie wspólnie z dziećmi dekoracji wiosennej na okno. 

Przebieg:
Wycinamy z szarego papieru kształt drzewa, a dzieci wydzierają z zielonego 

papieru małe listki i naklejają je gałęziach. Wykonaną pracą dekorujemy okno lub 
ścianę w sali. 
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DZIEŃ DRUGI: KALENDARZ POGODY

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Wiosenny spacer” – karty pracy cz. 3,. s.7.
– „Wianki” – wykonanie opasek na głowę.
– „Wiosenny spacer” – ćwiczenia poranne zestaw nr 27 (wg K. Wlaźnik).
– „Maszeruje wiosna”– zabawy rytmiczne przy piosence, poznanie piosenki.
– „W marcu jak w garncu” – wyjaśnienie znaczenia przysłowia.
– „Znaczki pogody” – wykonanie symboli pogody: temperatury i opadów.
– „Pogodowy kogel-mogel” – układanie rytmów.
– „Wykonanie kalendarza pogody” – zabawa dydaktyczna.
– „Ciepło–zimno–gorąco!” – zabawa grupowa. 

Zajęcia poranne

„Wisenny spacer” – karty pracy cz. 3, s.7

Przebieg:
Przypominamy dzieciom wycieczkę pieszą. Rozmawiamy o ich wrażeniach 

i poczynionych obserwacjach przyrodniczych. Nawiązując do wycieczki pieszej, 
prosimy o wykonanie karty pracy zgodnie z poleceniem:

Kolorową kredką narysuj drogę, którą przedszkolaki z panią szły do rzeki.

„Wianki” – wykonanie opasek na głowę

Przebieg:
Przygotowujemy paski z zielonego brystolu (długość większa od obwodu głowy) 

i wycięte kwiatki, które dzieci kolorują i naklejają na środku paska. Za pomocą 
spinacza biurowego dopasowujemy opaski do głów dzieci.

„Wiosenny spacer” – ćwiczenia poranne zestaw nr 27 (wg K. Wlaźnik)

Zajęcia główne

„Maszeruje wiosna” – zabawy rytmiczne przy piosence, poznanie piosenki

Przebieg:
Słuchamy uważnie nagrania piosenki. Omawiamy z dziećmi treść: jak wygląda 

wiosna w piosence?

Tam daleko, gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki i jeden warkoczyk krótki.
 

Ref. Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło 
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat, 
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.
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Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony, a z nich każdy jest zielony.
 
Ref. Maszeruje ...
 
Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas, każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, zima by została mroźna.
 
Ref.  Maszeruje...

 
Maszeruje wiosna, słowa i muzyka K. Bożek-Gawlik, 
Gdańsk 1999, Wydawnictwo M. Rożak

Zakładamy dzieciom przygotowane rano opaski. Podczas kolejnego słuchania 
piosenki, w czasie refrenu maszerują, a podczas zwrotki zatrzymują się i wystukują 
rytm pałkami lub drewnianymi klockami.

Następnie dzieci siadają w kole i odgadują zagadki słowne dotyczące piosenki. 
Pokazują kciukiem do góry, gdy cytowany przez nauczyciela fragment piosenki jest 
prawdziwy. Gdy słowa piosenki są inne – pokazują kciukiem do dołu.

Na koniec zajęć stają i próbują zaśpiewać refren, a podczas zwrotki, śpiewają 
sylabę la-la-la.

„W marcu jak w garncu” – wyjaśnienie znaczenia przysłowia

Przebieg:
Prosimy dzieci, by powiedziały, czego dotyczy to powiedzenie.
Podpowiadamy, porównując pogodę do garnka z zupą, w której gotują się różne 

warzywa. W pogodzie natomiast zauważamy skrajne zmiany pogody: raz jest bardzo 
zimno, innym razem jest ciepło, pada śnieg lub ciepłe słońce szybko go rozpuszcza.

Dzieci wychodząc na dwór, muszą zakładać ciepłe rękawiczki i szaliki lub zdejmują 
je, bo jest w nich za ciepło. 

„Znaczki pogody” – wykonanie symboli pogody: temperatury i opadów

Przebieg:
Pokazujemy dzieciom piktogramy – symbole opadów i temperatury, omawiamy, co 

oznaczają : słońce – ciepło, słońce przysłonięte chmurami – zimno, krople deszczu – 
opad deszczu, śnieg w postaci gwiazdek – opad śniegu. Rozdajemy dzieciom 
karteczki o wymiarach 5cmx5cm i prosimy, by narysowały znaczki pogody.  

„Pogodowy kogel-mogel” – układanie rytmów

Przebieg:
Prosimy dzieci, by usiadły na dywanie ze swoimi znaczkami i ułożyły z nich wspólny 

szlaczek rozpoczęty przez nauczyciela, np.: słońce – śnieg – słońce. Pilnujemy, by dzieci 
kolejno dołożyły właściwe znaczki. Prosimy, by wyklaskały ten rytm, zgodnie z Twoimi 
wskazaniami: głośno mówią ciepło – klaśnięcie w dłonie, zimno – uderzenie o kolana.

Po zebraniu znaczków układamy kolejne, dowolne rytmy, np.: słońce – śnieg – 
chmury lub deszcz – słońce – śnieg – chmury itd. Uwzględniamy w zabawie 
propozycje dzieci i pamiętamy, by ustalić sposób wyklaskiwania każdego symbolu.
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Zajęcia popołudniowe

„Wykonania kalendarza pogody” – zabawa dydaktyczna

Przebieg:
Na tablicy w sali zawieszamy duży garnek wycięty z arkusza brystolu. Przez 

kolejne dni dzieci naklejają przygotowane wcześniej znaczki symbolizujące właściwe 
zjawiska atmosferyczne, jakie występują w każdym dniu tygodnia. Zgodnie 
z poznanym przysłowiem: „w marcu jak w garncu”, znajdą się różne obrazki. 

„Ciepło – zimno – gorąco!” – zabawa grupowa 

Przebieg:
Zapraszamy dzieci do zabawy. Wybrane dziecko na chwilę opuszcza salę, a reszta 

chowa uzgodniony wcześniej przedmiot: kwiat z bibuły. Gdy szukający oddala się od 
miejsca jego ukrycia, dzieci wołają: zimno, zimno. Gdy zbliża się, dzieci wołają: ciepło, 
ciepło, a gdy jest już blisko wołają: gorąco!
 

DZIEŃ TRZECI: WITAJ, WIOSENKO!

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Wiosna w kąciku książki” – kształtowanie nawyków czytelniczych.
– „Wiosenna gazetka przedszkolna” – przygotowanie gazetki.
– „Wiosenne zabawy” – ćwiczenia poranne, zestaw nr 27 (wg K. Wlaźnik).
– „Wiosna i kwiatki” – oglądanie inscenizacji w wykonaniu nauczyciela.
– „Rosną sobie kwiatki” – zabawa ruchowa z rapowaniem nazw kwiatów.
–  „Czarodziejka wiosna” – ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 14 (wg P. Zalewskiego).
– „Kwiatowe zgadywanki” – ćwiczenie słuchu fonematycznego.
– „Esy-floresy” – ćwiczenia rozwijające sprawność manualną.

Zajęcia poranne

„Wiosna w kąciku książki” – kształtowanie nawyków czytelniczych

Przebieg:
Zapraszamy dzieci do kącika książki i oglądamy albumy i czasopisma 

przyrodnicze, wyszukujemy z dziećmi ilustracje zwiastunów wiosny, przypominamy 
nazwy kwiatów, omawiamy wygląd.

„Wiosenna gazetka przedszkolna” – przygotowanie gazetki

Przebieg:
Z czasopism przyrodniczych, ilustracji z Internetu lub niewielkich kolorowanek 

o tematyce wiosennej dzieci wycinają obrazki i naklejają na kartki A4. Mogą 
dorysować ramki, komponować obraz z wyciętych elementów (collage). Nauczyciel 
przygotowuje stronę tytułową gazetki (z logiem przedszkola, tytułem, datą) i łączy 
wszystkie strony zszywaczem lub robi dziurki dziurkaczem i zawiązuje wstążeczką. 
Wykonaną gazetkę umieszczamy w kąciku książki.
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„Wiosenne zabawy” – ćwiczenia poranne, zestaw nr 27 (wg K. Wlaźnik)

Zajęcia główne

„Wiosna i kwiatki”– oglądanie inscenizacji w wykonaniu nauczyciela

Przebieg:
Przygotowujemy wcześniej kilka kwiatków z bibuły na wykałaczkach z płatkami 

zwiniętymi do góry w pąki, które „wiosna” wywinie, zgodnie z treścią wiersza. 
(Umieszczamy w skrzynce lub pudełku oklejonym zielonym papierem, robimy dziury 
na wykałaczki.) Zapraszamy dzieci do kącika teatralnego lub przedstawiamy na tle 
zielonego brystolu zawieszonego na tablicy w sali. Możemy rozdać dzieciom kartoniki-
-bilety teatralne z numerkami i stempelkami dla rozróżnienia miejsc, które odszukają 
na krzesełkach ustawionych przed sceną/tablicą. (Wcześniej krzesełka oznaczamy 
podobnie jak bilety). Nauczycielka w zielonej sukience i wianku, z koszykiem i wyciętym 
z brystolu żółtym słońcem oraz małą konewką w ręce ilustruje treść wiersza:

Narrator:
– Skacze wiosna!
– Gdzie?
– Na ścieżce!

Wiosna:
– Kwiatki! Kwiatki! 
Śpicie jeszcze?
Mam w koszyku żółte słońce...  (zawiesza słońce na tablicy)

Kwiatki:
– Ale my jesteśmy śpiące!  (mówiąc kwestie kwiatów, 
     odwraca głowę w ich stronę)

Wiosna:
– Nie chcę wcale słyszeć o tym!
Muszę brać się do roboty.
Zaraz was pokropię deszczem!

Kwiatki:
– Oj! Nie! Nie!
My śpimy jeszcze!

Wiosna:
– Wiosna długo nie myślała.
Srebrną wodą je polała.  (udaje, że polewa wodą 
     z konewki)
Dosyć już tego!
Wstawać, kwiatki!
Raz, dwa, trzy – rozwijać płatki. (zamienia kwiatki, wstawia 
     w skrzynkę kwiatki 
     o rozwiniętych płatkach)
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– Patrzcie! Nie ma żartów z Wiosną!
Już dokoła kwiatki rosną...
Rosną, rosną jak szalone...
Bardzo są zadowolone!!!

Danuta Gellnerowa, Wiosna i kwiatki, w: Zabawa w teatr, 
Poznań 2010, Centrum Edukacji Dziecięcej PUBLICAT

Zachęcamy dzieci do nagrodzenia inscenizacji brawami i nawiązujemy do treści 
wiersza, zadając im pytania:

– Jak myślicie, kim jest główna bohaterka wiersza?
– Co przyniosła ze sobą?
– Kogo chciała obudzić?
– W jaki sposób to zrobiła?
– Jakie wiosenne kwiaty mogła obudziła wiosna, podajcie ich nazwy?

Zawieszamy na tablicy ilustracje wiosennych kwiatów: przebiśniegów, krokusów, 
sasanek, tulipanów, żonkili. Powtarzamy głośno ich nazwy. Prosimy, by chętne 
dziecko podeszło do tablicy, opisało wygląd wybranego kwiatka, a pozostałe głośno 
powiedziały jego nazwę, wyklaskały sylaby. Pod ilustracjami zawieszamy podpisy 
kwiatów do globalnego czytania.
 
„Rosną sobie kwiatki” – zabawa ruchowa z rapowaniem nazw kwiatów

Przebieg:

Rosną sobie kwiatki

Rosną małe kwiatki   – Robimy skłon i od podłogi dłonie wędrują do góry, 
na wiosennej łące:   do wyprostu, ramiona wyciągnięte wysoko w górę.
Przebiśniegi i krokusy  – Nazwy kwiatów rapujemy (dołączamy ruch rąk).
pachnące!   – „Wąchamy kwiaty”: dłonie złożone na wysokości nosa.
Rosną pierwsze kwiatki,  – Powtarzamy cały układ.
Na wiosennej grządce:
tulipany i sasanki 
pachnące, pachnące.

muzyka Felicja Ginejko, słowa Jadwiga Chrząszczewska, w: Co babcia i dziadek 
śpiewali, kiedy byli mali, Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 

„Czarodziejka wiosna” – ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 12 (wg P. Zalewskiego)

Przebieg:
•  „Hokus-pokus” – zabawa wprowadzająca do tematu: Dzieci biegają na palcach 

po sali, a Ty w roli czarodziejki wiosny graj na tamburynie. Gdy przestajesz, 
dzieci siadają w kole w siadzie skrzyżnym. A teraz wprowadź je w temat: 
Zapraszam Was do odwiedzin w krainie wiosny:

•  Czary-mary, klaszczę raz, czary-mary, klaszczę dwa,
Już niedługo złapię cię i zamienię w to, co chcę;
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Już mój dotyk zmienia cię i już ............... stajesz się.
Zamieniaj dzieci w zwierzęta, np.: w bociana, pieska, ptaszka, kotka, żabkę lub 

drzewo, lód, most, słup – figury wymagające od dzieci twórczego podejścia.
•  „Śmiechy i chichoty” – ćwiczenia oddechowe: zaczarowane dzieci stają parami 

naprzeciwko siebie i rozśmieszają się na zmianę. Zaczaruj dzieci w olbrzymy: 
śmieją się basem ha-ha-ha; stają się krasnoludkami – śmieją się cichutko 
i cienko: hi,hi,hi; stają się panami – ho-ho-ho.

•  „Krecia nora” – zamieniam Was w krety, które kopią korytarze i poruszają się 
na czworakach po całej sali, a na sygnał tamburyna dochodzą do zaczarowanej 
komnaty – wstają i wykonują polecenia czarodziejki:

•  „Zaklęcie”

W górę ręce, w dół i w bok,
Noga w górę, druga – skok,
Potem razem je łączymy 
i w kółeczko się kręcimy.
Potem zrób przysiadów dwa,
Skocz wysoko, jak się da;
Pokaż, jaki jesteś duży
I nie boisz już się burzy.

•   „Komnata dziwnych kroków” – dzieci, jak poprzednio, chodzą na czworakach 
po całej sali i na sygnał tamburyna wchodzą do następnej komnaty. Wstają 
i mają za zadanie przejść przez salę dziwnymi krokami.

•  „Rowerowo” – czarodziejka czaruje dzieci, by do następnej komnaty dojechały 
rowerami. Dzieci kładą się na plecach z rękoma wzdłuż ciała i unoszą 
naprzemiennie nogi, naśladując pedałowanie na rowerze.

•  „Czary-mary” – na sygnał tamburyna dzieci zatrzymują się, kładą nogi 
wyprostowane na podłodze. Czarodziejka czaruje w ich kierunku: czary-mary – 
hu!, czary-mary – ha!, czary-mary – but do pary! – zamknij oczy – czar zaskoczy! 

Dzieci z zamkniętymi oczami słuchają opowiadania nauczyciela i odpoczywają:

Jesteście na wiosennym spacerze, jest bardzo przyjemnie, świeże, rześkie ale 
ciepłe powietrze, przyjemny wiaterek owiewa Wasze twarze, ramiona, dłonie, 
brzuchy, uda, kolana, łydki i stopy. Powoli otwieracie oczy, wstajecie i spokojnie 
maszerujecie po sali, odczaruje Was dźwięk tamburyna. Na sygnał tamburyna 
ustawicie się w szeregu po ścianą.

Zajęcia popołudniowe
 
„Kwiatowe zgadywanki” – ćwiczenie słuchu fonematycznego

Przebieg:
•  Głośno wymawiamy kolejne głoski wybranych nazw kwiatów, a dzieci dokonują 

syntezy głosek i podają poprawną nazwę.
•  „Jaki kwiat mam na myśli?” – jeśli jego nazwa rozpoczyna się / kończy się 

podaną głoską.
•  Podajemy sylabami nazwy różnych kwiatów: typowo letnich, takich jak róża 
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i jesiennych, jak. chryzantema oraz wiosennych, a dzieci pokazują kciukiem do 
góry, gdy jest to zwiastun wiosny. Pokazują kciukiem do dołu, gdy nie jest to 
typowo wiosenny kwiat.

„Esy-floresy” – ćwiczenia rozwijające sprawność manualną

Przebieg:
Rysujemy na kartce A-3 lub większej (szary papier) kształt kielicha tulipana lub 

krokusa (3 płatki), zawieszamy na tablicy, a dzieci obrysowują go kolejno kolorową 
kredą lub pastelami. Możemy utrudnić zadanie, zaznaczając wierzchołek środkowego 
płatka kropką, a zadaniem dzieci będzie obrysowanie kształtu kwiatu oburącz.

Na koniec chętne dzieci kolorują kwiat olejnymi pastelami.  

 
DZIEŃ CZWARTY: WIOSENNY BUKIET

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Powitanie wiosny” – zabawa słowno-ruchowa. 
– „Kalambury kwiatowe” – quiz na znajomość kwiatów wiosny.
– „Wiosenny spacer” – ćwiczenia poranne zestaw nr 27 (wg K. Wlaźnik).
–  „Wiosna” – wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki poważnej – zabawa 

relaksacyjna. 
– „Wiosna na balu” – improwizacja ruchowa. 
– „Deszczowa orkiestra” – gra na instrumentach perkusyjnych.
– „Maszeruje wiosna” – śpiew i akompaniament do piosenki.
–  „Matematyczna wiosna. Krokusy na łące” – zabawy dydaktyczne – 

klasyfikowanie według jednej cechy.
– „Cyfra 4” – rysowanie po śladzie dla chętnych dzieci. 
– „Deszczyk” – zabawa muzyczno-ruchowa.
– „Bukiet” – zajęcia florystyczne.

 
Zajęcia poranne

„Powitanie wiosny” – zabawa słowno-ruchowa 

Przebieg:
 Wiosenkę witamy – pięknie się kłaniamy.
 Wiosenkę witamy – ręką jej machamy.
 Wiosenkę witamy – głową pokiwamy.
 Wiosenkę witamy – stopą postukamy.
 Wiosenkę witamy – tułów pochylamy.
 Wiosenkę witamy – kręcimy biodrami.
 Wiosenkę witamy – piosenkę zaśpiewamy.
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„Kalambury kwiatowe” – quiz na znajomość kwiatów wiosny

Przebieg:
Dzielimy dzieci na dwie grupy, np. chłopców i dziewczynki. Kolejno dzieci z jednej 

grupy podają cechy wyglądu kwiatu, a druga grupa odgaduje, pokazuje go na tablicy.

„Wiosenny spacer” – ćwiczenia poranne zestaw nr 27 (wg K. Wlaźnik)

Zajęcia główne

„Wiosna” – wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki poważnej – zabawa 
relaksacyjna 

Przebieg:
Wszystkie dzieci kładą się na plecach i podczas słuchania muzyki (np.: Antonio 

Vivaldi „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku”) – na polecenie wyciągają najpierw jedną 
rękę, potem drugą. Wykonują ramionami kółka, poruszają paluszkami. Układają ręce 
wzdłuż ciała. Podnoszą jedną nogę, następnie drugą, wykonują obunóż małe kółka, 
naprzemiennie zginają nogi w kolanach, kręcą stopami. Delikatnie opuszczają nogi 
na podłogę.

„Wiosna na balu” – improwizacja ruchowa przy muzyce 

Przebieg:
Dzieci ilustrują ruchem nastrój muzyki. Ruch ramion przedłużają paskami krepiny 

lub chustkami z szyfonu.

Piotr Czajkowski, Taniec chiński, CD Płyta z uśmiechem, Wydawnictwo Juka

„Deszczowa orkiestra” – gra na instrumentach perkusyjnych

Przebieg:
Nauczycielka-wiosna dyryguje deszczową orkiestrą. Na słowa: mały deszczyk – 

wznosi ręce do góry – grają dzwonki, duży deszcz – grają kołatki. Gdy opuszcza ręce 
do dołu – jest cisza. Gdy złączy dłonie nad głową – zamieni je w parasol – dzieci 
wymieniają się instrumentami.

„Maszeruje wiosna” – śpiew i akompaniament do piosenki

Przebieg:
Przypomnij słowa piosenki: dzieci powtarzają za Tobą każdy wers. Recytujcie 

razem z klaskaniem sylab zwrotki i marszem podczas refrenu. Wspólnie śpiewajcie, a 
chętne dzieci – solo. 

Następnie dzieci śpiewają piosenkę, podczas zwrotek grają rytmicznie na 
dzwonkach, a podczas refrenu – na kołatkach.

Maszeruje wiosna, słowa i muzyka K. Bożek-Gawlik, Gdańsk 1999, Wydawnictwo M. Rożak.

„Matematyczna wiosna. Krokusy na łące” – zabawy dydaktyczne – 
klasyfikowanie według jednej cechy
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Przebieg:
Rozkładamy przed dziećmi po 4 krokusy niebieskie i żółte. Prosimy, by chętne 

dziecko podzieliło je pod względem koloru i włożyło do przygotowanych obręczy 
w  tych samych kolorach. Następnie prosimy, by kolejny ochotnik policzył i powiedział, 
ile jest żółtych i ile jest niebieskich kwiatów. Potwierdzamy, że w każdej obręczy są 
cztery kwiaty. Prezentujemy dzieciom cyfrę 4 i dokładamy ją do każdej obręczy, 
wyjaśniając, że tak wygląda jej obraz graficzny. Następnie proponujemy do 
rozwiązania zagadki matematyczne: rozkładamy przed dziećmi dodatkowe pary cyfr. 
W każdej pętli zmieniamy liczbę krokusów i prosimy wskazane dzieci, by policzyły 
elementy w obręczach liczebnikami głównymi i by dołożyły właściwą cyfrę. Pytamy, 
w której obręczy jest więcej kwiatów lub w której jest mniej. Na koniec ustawiamy 
kwiaty w pary – zawieszamy na tablicy jeden żółty, jeden niebieski i pytamy, których 
kwiatów jest więcej, czy może jest ich tyle samo.
 
„Cyfra 4” – rysowanie po śladzie dla chętnych dzieci 

Przebieg:
Chętne, zainteresowane cyframi dzieci wykonują ćwiczenia w rysowaniu po śladzie 

cyfry 4 na śliskich, ścieralnych kartach. 

Akademia malucha. Cyferki, Ożarów Mazowiecki 2012, Wydawnictwo Olesiejuk 

Zajęcia popołudniowe

„Deszczyk” – zabawa muzyczno-ruchowa (wg Klanzy)

Przebieg:

Deszcz, deszcz,    – ramiona z góry do dołu, skłony,
wiatr, wiatr,    – ramiona w górze, wymach na boki,
błyskawica,    – klaśnięcie,
grzmot,     – tupnięcie, 
a po deszczu zawsze świeci słońce. – ramiona w górze, 
        szeroki wymach na boki. 

„Bukiet” – zajęcia florystyczne

Przebieg:
Dzieci indywidualnie lub grupowo układają na gąbce kompozycje z kwiatów 

dostępnych wiosną: forsycji, bazi, tulipanów, umieszczają je w donicy lub wiklinowym 
koszu i dekorują szatnie, korytarz lub salę.
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DZIEŃ PIĄTY: WIOSENNE PRZYLOTY

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Pani Wiosna” – praca grupowa.
– „Wisenny spacer” – ćwiczenia poranne zestaw 27 (wg K. Wlaźnik).
– „Wiosenna wyklejanka – bazie i forsycje” – wyklejanie bibułą lub plasteliną. 
– „Kolorowe gniazda” – zabawa z chustą.
– „Witamy cię, bocianie” – zagadka słowna.
– „Kto tak śpiewa?” – zabawa ortofoniczna.
– „Jaskółka” – wykonanie karty pracy cz. 3, s. 10.
– „Wyścigi piórek” – ćwiczenia oddechowe.
– „Bocian w gnieździe” – wykonanie pracy technicznej z talerzyków papierowych. 
–  „Przylot bocianów” – zabawa orientacyjno-porządkowa – bociany powracają do 

gniazd.

Zajęcia poranne

„Pani Wiosna” – praca grupowa

Przebieg:
Przygotowujemy dużą sylwetę pani Wiosny z arkusza brystolu (rysujemy lub 

wycinamy), dzieci naklejają na jej sukni kawałki zielonej krepiny i ozdabiają kwiatkami 
zrobionymi z kolorowej krepiny (technika dowolna). Rysujemy twarz, a na głowie 
naklejamy włosy z włóczki lub pociętych pasków krepiny.  Sylwetę wykorzystujemy do 
dekoracji sali. 
 
„Wiosenny spacer” – ćwiczenia poranne zestaw nr 27 (wg K. Wlaźnik)

Zajęcia główne

„Wiosenna wyklejanka – bazie i forsycje” – wyklejanie bibułą lub plasteliną 

Przebieg:
Gromadzimy dzieci wokół dwóch stolików, na których znajdują się: wazon 

z gałązkami forsycji i wazon z gałązkami bazi oraz różne materiały plastyczne: biała 
plastelina i żółta bibuła. Omawiamy z dziećmi wygląd kwiatów w wazonach. Dzieci 
określają, jaką techniką plastyczną posłużą się przy wykonaniu bazi i kwiatów forsycji. 
Rysują na kartonie A4 kilka linii, na których naklejają żółte kawałki bibuły lub białe 
kulki z plasteliny.

Z wykonanych prac robimy gazetkę, którą ozdabiamy salę przedszkolną.

„Kolorowe gniazda” – zabawa z chustą

Przebieg:
Dzieci biegają dookoła chusty, machając ramionami jak skrzydłami. Na klaśnięcie 

zatrzymują się, a Ty mów, jaki kolor ma gniazdo (można podać więcej niż jeden kolor), 
na którym przysiądą ptaki – dzieci wchodzą na odpowiedni kolor chusty. 
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„Witamy cię, bocianie” – zagadka słowna

Przebieg: 
Powiedz dzieciom zagadkę:

Po łące wędruje w czerwonych bucikach.
Gdy go żabka dojrzy, czym prędzej umyka.
Czarne skrzydła, dziób czerwony, śpiewak z niego słaby.
Kiedy leci, idzie, stoi, milkną wszystkie żaby.

Zapytaj dzieci, czy wiedzą, kto jest bohaterem wiersza, jak się nazywa ten ptak?
Zawieszamy na tablicy sylwetę bociana i podajemy kilka ciekawostek o zwyczaju 

odlatywania do ciepłych krajów jesienią i przylotach do własnych gniazd wiosną.
Podajemy przykład innych ptaków, które również przylatują wiosną, np. gęsi. 

Podczas lotu formują charakterystyczny szyk, zwany kluczem. 

„Kto tak śpiewa?” – zabawa ortofoniczna

Przebieg: 
Prezentujemy nagrania ptasich głosów i pokazujemy zdjęcia ptaków, Następnie 

dzieci naśladują ptasie głosy: głos bociana – kle,kle,kle, głos gęsi – gę, gę, gę, głos 
wróbla – ćwir, ćwir, ćwir, głos wrony – kra, kra, kra, głos skowronka – li-li-li, wilgi – fiju-
fju, jaskółki – tit-ti-tit, sowy – hu-hu, kukułki – ku-ku, kaczki – kwa-kwa.

Dzieci indywidualnie naśladują głos wylosowanego ptaka.

CD lub z Internetu na stronie http://www.kezk.bio.univ.gda.pl/cw_ornit/mp3.htm

„Jaskółka” – karty pracy cz.3, s. 10

Przebieg:
Dorysuj drugą połowę jaskółki. Pokoloruj ją czarną lub ciemnogranatową kredką.

„Wyścigi piórek” – ćwiczenia oddechowe

Przebieg:
Rozdajemy dzieciom piórka. Prosimy, by dobrały się w pary, stanęły w jednej 

linii i położyły piórko na otwartej dłoni, nabrały powietrza nosem i zdmuchnęły, 
wydmuchując powietrze ustami.
 
Zajęcia popołudniowe

„Bocian w gnieździe” – wykonanie pracy technicznej z talerzyków papierowych 

Przebieg:
Omawiamy wygląd bociana na podstawie sylwety zawieszonej na tablicy 

i ilustracji z książek przyrodniczych. 
Naklejamy połówkę papierowego talerzyka na zielonej kartce i dorysowujemy szyję 

i głowę bociana białą kredą, a dziób, nogi i czarne skrzydło – mazakami.
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„Przylot bocianów” – zabawa orientacyjno-porządkowa – bociany powracają do 
gniazd

Przebieg:
Uderzamy w drewniane klocki (dźwięk przypomina klekotanie bociana), a dzieci 

biegają i machają rozpostartymi ramionami po całej sali. Na hasło: „bociany do 
gniazda” – dzieci stają na jednej nodze w środku szarfy, które są porozkładane 
na dywanie (każde dziecko ma swoją) i starają się utrzymać równowagę. Zabawę 
powtarzamy.
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CIEKAWOSTKI
•  Składniki pogody – temperatura, ciśnienie, wilgotność, nasłonecznienie, wiatr, 

chmury, opady – deszcz, śnieg, grad; osady – rosa, szron; zjawiska atmosferyczne: 
burze, tornada.

•  Marzanna – słowiańska bogini zimy i śmierci.
•  Bieguny – dwa najzimniejsze miejsca na ziemi, wiecznie pokryte lodem. 

Wyróżniamy dwa bieguny – północny, gdzie żyją niedźwiedzie polarne, 
i południowy, gdzie żyją pingwiny.

Przytoczone utwory literackie:
1.  Elżbieta Lekan, Wierszyki pięciolatka, Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo 

Olesiejuk.
2.  Wacław Gniewkowski, Kazimiera Wlaźnik, Wychowanie fizyczne, Warszawa 1985, 

WSiP.
3. Jan Brzechwa, Przyjście wiosny, Warszawa 1968, „Nasza Księgarnia”.
4.  Urszula Kozłowska, O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach, Ożarów 

Mazowiecki 2010, Wydawnictwo Olesiejuk. 
5.  Danuta Gellnerowa, Wiosna i kwiatki, w: Zabawa w teatr, Poznań 2010, Centrum 

Edukacji Dziecięcej PUBLICAT.
6. Paweł Zalewski, Ćwiczenia z przygodą, Warszawa 2008, DIDASKO.
7. Deszczyk, KLANZA.
8. Bocian, w: Moje pierwsze rymowanki, Warszawa 2010, ARTI SJ. 

Przytoczone utwory muzyczne:
1.  Uciekaj zimo, muzyka Tadeusz Pabisiak, słowa Agnieszka Galica, CD Mama i ja cz. 2.
2.  Maszeruje wiosna, słowa i muzyka K. Bożek-Gawlik, Gdańsk 1999, Wydawnictwo 

M. Rożak.
3.  Antonio Vivaldi Wiosna z cyklu Cztery pory roku, CD Świat ucznia. Gra w kolory, 

Wydawnictwo „Juka”.
4. Piotr Czajkowski, Taniec chiński, CD Płyta z uśmiechem, Wydawnictwo Juka.
5. Co babcia i dziadek śpiewali, kiedy byli mali, Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza.
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TYDZIEŃ CZWARTY: MAGICZNY ŚWIAT TEATRU

DZIEŃ PIERWSZY: CO TO JEST TEATR?

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Weź oddech” – ćwiczenia oddechowe.
– „Wierszyki” – wybór wierszy na konkurs recytatorski. 
– „Zabawa we dwoje” – ćwiczenia poranne w parach.
– „Pogawędka o teatrze” – rozmowa o teatrze, spotkanie z aktorem.
– „Katalog teatromaniaka” – ćwiczenie twórcze: „burza mózgów”. 
– „W teatrze” – zabawa grupowa, utrwalenie pojęcia taki sam.
– „Wprawki dramowe” – ilustrowanie ruchem sposobu poruszania się.
– „Zawód aktor” – przybliżenie pracy aktora, ćwiczenia dykcyjne.
– „Łamańce językowe” – ćwiczenia dykcyjne.
– „Improwizacje ruchowe” – ćwiczenia gimnastyczne z rekwizytami. 
–  „Bajki samograjki” – czytamy dzieciom baśń „Czerwony Kapturek” lub słuchamy 

słuchowiska z płyty CD. 
–  „Przedstawianie z rekwizytem” – kształtowanie umiejętności autoprezentacji, 

pokonania własnej nieśmiałości i poczucia wstydu przed występem publicznym.
– „Wyobraź sobie” – ćwiczenia artykulacyjne. 
– „Urządzamy garderobę”. 

Zajęcia poranne

„Weź oddech” – ćwiczenia oddechowe

Przebieg:
Podawaj dzieciom polecenia i razem wykonujcie ćwiczenia:
– nadmuchujemy balonik i uchodzi z niego powietrze – dzieci nabierają powietrza 

w policzki i powoli wypuszczają je: ssss...
– mamy bardzo gorące kakao w filiżance: dmuchamy, wciągając powietrze nosem 

i wydmuchujemy ustami,
– jesteśmy nadmorskim wiatrem: powoli wypuszczamy powietrze ustami: szszsz...
– rozgrzewamy zmarznięte ręce: wykonujemy na jednym wydechu - hu, hu, hu,
– na spokojnym wydechu powtarzamy tekst: Jedna wrona bez ogona, druga 

wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona itd....
– wołamy naszego psa – pogwizdujemy,
– jesteśmy senni – głośno ziewamy: aaa... 

„Wierszyki” – wybór wierszy na konkurs recytatorski

Przebieg: 
Czytamy i proponujemy dzieciom do wyboru krótkie znane wierszyki dla dzieci, 

np. Jana Brzechwy lub współczesnych autorów: Doroty Gellner, Małgorzaty 
Strzałkowskiej, Agnieszki Frączek, których będzie można zaprosić na konkurs.

W ciągu całego tygodnia powtarzaj z dziećmi wybrane wiersze.
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„Zabawa we dwoje” – ćwiczenia poranne w parach

Przebieg: 
•  Dzieci ustawione w kole przekazują sobie uścisk dłoni – „prąd”.
•  Dzieci w parach witają się na różne sposoby:

– podają sobie prawą dłoń,
– dotykają się czołami,
– dotykają się stopami,
– dotykają się lewymi stopami.

•  Jedno dziecko z pary jest rzeźbiarzem i ustawia kolegę w dowolną figurę.
•  „Haczyki” – na zmianę zaczepiamy prawe i lewe ręce zgięte w łokciu, obracamy 

się i na klaśnięcie – zmiana ręki i kierunku.
•  „Wiatraczki” – dzieci w parach, podają sobie ręce proste w łokciach, 

skrzyżowane (prawa z prawą, lewa z lewą) i obracają się w obydwie strony na 
zmianę.

•  „Lustro” – jedno dziecko z pary wykonuje ruchy ciałem, a drugie, stojąc przodem 
do kolegi, naśladuje go. 

•  Dzieci siadają w rozkroku, jedno za drugim i wykonują masażyk na plecach 
kolegi na zmianę:
– stukanie do drzwi – lekko uderzają pięścią w plecy kolegi,
– rozpinanie suwaka – przesuwają krawędzią dłoni z góry na dół,
– idzie pani na szpileczkach – uderzają lekko w plecy palcami wskazującymi,
– uderzanie w bębenek – opukują otwartymi dłońmi plecy kolegi,
– smarowanie olejkiem do opalania – masują otwartą dłonią plecy kolegi.

Zajęcia główne

„Pogawędka o teatrze” – rozmowa o teatrze, spotkanie z aktorem

Przebieg:
Wprowadzeniem do zajęć będzie rozmowa przybliżająca podstawowe terminy 

związane z tematem. Prezentujemy ilustracje: sceny, kurtyny, widowni.
Pytamy dzieci o ich doświadczenia teatralne i w miarę potrzeby uzupełniamy 

informacje. Jeśli to możliwe zapraszamy do przedszkola aktora.
 
„Katalog teatromaniaka” – ćwiczenie twórcze: „burza mózgów” 

Przebieg:
Dzieci szukają odpowiedzi na pytanie, jak zachowywać  się podczas 

przedstawienia. Podają określenia pożądanych zachowań: jesteśmy cicho, siedzimy 
grzecznie, słuchamy i oglądamy uważnie, nagradzamy występ brawami, nie jemy 
słodyczy, nie szeleścimy papierkami, nie rozmawiamy, nie wstajemy, nie spacerujemy 
po sali. Wszystkie wypowiedzi zapisujemy na dużym arkuszu papieru w kąciku 
teatralnym.

Przypominamy, że wizyta w teatrze to wydarzenie i święto, dlatego wymaga 
odpowiedniej oprawy, np. eleganckiego stroju. 
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„W teatrze” – zabawa grupowa, utrwalenie pojęcia taki sam

Przebieg:
Ustawiamy krzesełka w 3 rzędach, Przygotowujemy podwójne bilety ze stemplami. 

Jeden przyklejamy na oparciu krzesełka, a drugi wręczamy dziecku. Każde dziecko 
odszukuje krzesełko z odpowiednim znaczkiem i zajmuje miejsce.

„Wprawki dramowe” – ilustracja ruchem sposobu poruszania się

Przebieg:
Chętne dzieci losują zadanie i kolejno pokazują, jak się porusza: pani na szpilkach, 

staruszek z laską, dzidziuś, dziecko z przedszkola, mój tata, narciarz biegowy, 
biegacz, koń, bocian, żabka, samolot, ptak itd.

„Zawód aktor” – przybliżenie pracy aktora

Przebieg:
Wytłumacz dzieciom, że zadaniem aktora jest odgrywanie ról. W swojej pracy 

musi też często radzić sobie z wymawianiem trudnych zwrotów, rymowanek i wierszy. 
Nauczyciel lub zaproszony gość recytuje wiersz „Fiksum-dyrdum” Agnieszki Frączek.

Fantastyczne figle-migle
I fikołki hen na śmigle,
Fiołki, farsy, dyrdymałki
I fikuśne fidrygałaki.
Fircyk, Franek ze skakanką,
Figi z makiem lub z falbanką,
Fanaberie, fraszki właśnie – 
Oto fiksum-dyrdum właśnie.

Agnieszka Frączek, Fiksum-dyrdum, Łódź 2008, Wydawnictwo „Literatura”

Prosi dzieci o powtórzenie niektórych akapitów wiersza.

„Łamańce językowe” – ćwiczenia dykcyjne

Przebieg:
Dzieci popisują się znanymi im, popularnymi rymowankami. Powtarzają głośno:
król Karol, podarował królowej Karolinie,
korale, koloru, koralowego…
lub
w czasie deszczu szosa sucha… 
lub
ząb z powyłamywanymi zębami…
lub
w Szczebrzeszynie, chrząszcz brzmi w trzcinie…
lub
stół z powyłamywanymi nogami itp.

„Improwizacje ruchowe” – ćwiczenia gimnastyczne z rekwizytami
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Przebieg:
Kolejne ćwiczenia wykonujemy z innym rekwizytem:
– podrzucanie szyfonowej apaszki, 
– obrót z długą wstążką, 
– turlanie hula-hoop po sali,
– spacer z woreczkiem na głowie,
–  w leżeniu na brzuchu unosimy nad podłogę wyprostowane przed sobą ręce 

i wachlujemy krążkiem,
– wymachy z laską gimnastyczną: nad głową do tyłu i skłon do podłogi,
– przechodzenie przez szarfę od dołu do góry i przez głowę do dołu, 
– młynki nadgarstkami z miotełkami lub pomponami, 
– leżenie na plecach, ręce wzdłuż ciała, oczy przymknięte – relaks.

Zajęcia popołudniowe

„Bajki samograjki" – czytamy dzieciom baśń „Czerwony Kapturek” lub słuchamy 
słuchowiska z płyty CD

„Przedstawianie z rekwizytem” – kształtowanie umiejętności autoprezentacji, 
pokonania własnej nieśmiałości i poczucia wstydu przed występem publicznym

Przebieg:
Dzieci kolejno wybierają jeden z przygotowanych rekwizytów i odgrywają z 

nim scenkę: mówią o swoich mocnych stronach – co lubią robić, co sprawia im 
przyjemność, w co lubią się bawić, a pozostali nagradzają występ brawami.

Dowolne rekwizyty z sali: lalka, miś, samochodzik, parasol, piłka, okulary 
przeciwsłoneczne, książeczka.

„Wyobraź sobie” – ćwiczenia artykulacyjne

Przebieg:
Ćwicz wraz z dziećmi: Wyobraź sobie, że: 
– masz w ustach pysznego cukierka – dzieci powtarzają: mniam, mniam,
– jesteś złotą rybką – dzieci unoszą i opuszczają żuchwę,
– jesteśmy rasowym koniem wyścigowym – głośne parskanie,
–  jedliśmy ogromną watę cukrową – dzieci oblizują wargi, dotykają czubkiem 

języka do nosa i wysuwają go daleko na brodę,
– przejeżdża obok nas straż pożarna: naśladujemy e-o, e-o, e-o,
– przejeżdża obok nas radiowóz: naśladujemy u-e, u-e, u-e,
– przejeżdża obok nas pogotowie: naśladujemy i-o, i-o, i-o.

„Urządzamy garderobę” – prosimy dzieci o przynoszenie rekwizytów teatralnych 
i części strojów: kapeluszy, rękawiczek, apaszek, pasków, wachlarzy oraz masek 
(weneckie, greckie, karnawałowe), strojów karnawałowych itp.
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DZIEŃ DRUGI: WIZYTA W TEATRZE

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Łamańce językowe”– ćwiczenia dykcyjne.
– „Sowa” – przedłużenie fazy wydechowej.
–  „Sówki na paluszki” – wykonanie karty pracy cz. 3, s. 19, - liczenie, rytm duży–mały. 
–  „Teatrzyk pacynek” – zabawa dowolna w kąciku teatralnym z wykorzystaniem 

paluszkowych pacynek oraz kolorowych rękawiczek i skarpet. 
–  „Zabawa we dwoje” – ćwiczenia poranne w parach.
–  „Wizyta w teatrze ” – wycieczka do teatru lub zaproszenie teatrzyku do 

przedszkola, oglądanie spektaklu. 
– „Relaksacja i muzykoterapia” – rytmika.
– „Improwizacje ruchowe do muzyki” – z szyfonem.
– „Relaksacja kolorami” – kolory do kolorów.
–  „Kolory nastroju” – światło latarki lub światełek od roweru pod szyfonem lub 

krepiną.
–  „Bajki samograjki’ – czytamy dzieciom baśń „Kot w butach” lub słuchamy 

słuchowiska z płyty.
– „Album teatralny” – wykonanie pracy technicznej: technika „skrapbooking”.
– „Wycieczka do teatru” – zabawa do opowiadania. 

Zajęcia poranne

„Łamańce językowe”– ćwiczenia dykcyjne

Przebieg:
Czytaj dzieciom wiersz i poproś dzieci kolejno o powtarzanie wersów: 

Puszczyk w puszczy 

Pośród gęstych chaszczy w puszczy
Puszczykowi puch się łuszczy –
Gdy się puszczyk troszkę ruszy,
Zaraz puszkiem zaraz prószy!
Puszczyk z żalu głośno piszczy:
– Ależ mi się pyszczek błyszczy!
Teraz kurze pierze taszczy,
Żeby przykryć błysk na paszczy.

Małgorzata Strzałkowska, w: Agnieszka Frączek, 
Puszczyk w puszczy, Łódź 2012, Wydawnictwo „Literatura” 

„Sowa” – przedłużenie fazy wydechowej

Przebieg:
Wciągamy powietrze nosem, głowa skierowana do jednego ramienia. Dzieci 

obracają głowę do drugiego ramienia i na jednym wydechu naśladujemy głos sowy: 
hu, hu, hu.
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„Sówki na paluszki” –karty pracy cz.3, s. 19, – liczenie, rytm duży – mały 

Polecenie:
Policz, ile ptaków siedzi na palcach. Doklej sowy odpowiedniej wielkości na 

kolejnych palcach dłoni. Na dole strony narysuj tyle kropek, ile jest małych sów i tyle 
trójkątów, ile jest dużych sów.   

„Teatrzyk pacynek” – zabawa dowolna w kąciku teatralnym z wykorzystaniem 
paluszkowych pacynek oraz kolorowych rękawiczek i skarpet

„Zabawa we dwoje” – ćwiczenia poranne w parach

Zajęcia główne

„Wizyta w teatrze” – wycieczka do teatru lub zaproszenie teatrzyku do przedszkola, 
oglądanie spektaklu 

Przebieg:
Uczestniczenie w spektaklu, obserwacja sceny i gry aktorskiej.
Nagradzanie występów brawami. 

„Relaksacja i muzykoterapia” – rytmika

Przebieg:
Zachęć dzieci, by słuchały muzyki i ruchem oddały jej charakter i nastrój.

„Improwizacje ruchowe do muzyki” – z szyfonem 

•  Przykrywamy dziecko szyfonem, a po odwinięciu, udaje, że czymś jest.
•  Odwijamy i zamieniamy w tańczącą leciutko ważkę, inne dzieci też są ważkami.
•  Zawijamy i odwijamy motyla, rozkładamy kolorowe skrzydła i obracamy się.
•  Zawijamy i odwijamy – taniec łabędzia z długą szyją.
•  Zawijamy i odwijamy – żurawia na długich nogach, który tańczy z wysoko 

uniesionymi kolanami.
•  Zawijamy i odwijamy – baletnicę, która tańczy na paluszkach.

Jan Sebastian Bach, Aria na strunie G z suity D-dur nr 3, 
w: Muzyka mistrzów, CD, DeAgostini 

„Relaksacja kolorami” – kolory do kolorów – przy muzyce

•  Chodzimy z woreczkami lub (chustkami szyfonowymi) po sali.
•  Łączymy się kolorami – wiatraczki z ręką z woreczkiem na zewnątrz.
•  Te same kolory łączą się – tworzą dowolną figurę.
•  Te same kolory układają się gwiaździście z rękami do środka koła, woreczkiem 

uderzamy jak skacząca piłka – od mocnego akcentowania do coraz szybszego 
i słabszego uderzania o podłogę.

•  Deszcz koloru – podrzucamy woreczki, podnosimy inny kolor.
•  Powtarzamy.

Jan Sebastian Bach, Koncert Brandenburski nr 3, 
Allegro moderato w: Muzyka mistrzów, CD, DeAgostini
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„Kolory nastroju” – światło latarki lub światełek do roweru pod szyfonem lub 
krepiną w odpowiednim kolorze 

Światło umieszczamy na środku sali. Latarkę przykrywamy różnymi kolorami 
szyfonu lub krepiny:

–  światło żółte – aktywizacja lewej półkuli mózgowej – przy nauce tekstu 
wybranego wiersza na konkurs recytatorski,

–  światło czerwone – ćwiczenia pobudzające, wyzwalające energię – improwizacja 
ruchowa z czerwonymi wstążkami na patykach (np. Albert Vossen, „Flick-Flack”, 
llluling, Telefunken, „Galop", w: Muzyka dla ucha malucha CD2, DUX Recording 
Producers ),

–  światło zielone – barwa równowagi i spokoju wpływa wzmacniająco na system 
nerwowy – chwila relaksu w siadzie skrzyżnym w kole wokół światła, jedno 
z dzieci obchodzi koło z lampionem i przekazuje je koledze siedzącemu obok, 
ten kolejnemu itd. (np. Edward Grieg, „Poranek” z I suity „Peer Gynt” w: Audycje 
muzyczne, tom III cz. 2 CD, Wydawnictwo „Contra”), 

–  taniec drgających światełek – dzieci światłami latarek oddają charakter muzyki 
(np. Mikołaj Rimski-Korsakow, „Lot trzmiela”, w: Muzyka dla ucha malucha, 
CD1, DUX Recording Producers ), 

–  światło niebieskie – kolor uspakajający, ochładzający – dzieci chodzą po sali 
tanecznym, wydłużonym krokiem z niebieskimi chusteczkami lub cienką bibułką, 
kłaniają się sobie, robią małe kółeczka, na koniec tworzą jedno duże koło wokół 
światła, podrzucają swoje chusteczki do góry i robią głęboki ukłon (np. Edward 
Grieg, „Taniec Anitry”, „Wiosna”, w: Muzyka dla ucha malucha CD2, DUX 
Recording Producers).

Zajęcia popołudniowe

„Bajki samograjki” – czytamy dzieciom baśń pt. „Kot w butach” lub słuchamy 
słuchowiska z płyty

„Album teatralny” – wykonanie pracy technicznej: technika „skrapbooking” (przykłady 
na w wyszukiwarce google.pl wpisać hasło: skrapbooking – zakładka: grafika)

Przebieg:
Dzieci opowiadają wrażenia z przedstawienia. Mówią, co się podobało? Oglądają 

plakaty programów teatralnych i biletów.
Przygotowują karty do albumu pamiątkowego: wklejają bilety na spektakl, program, 

autografy aktorów, zdjęcia i rysunki wykonane własnoręcznie na temat przedstawienia, 
np.: bohaterów, sceny. Karty ozdabiają, rysując ramki, kurtynę, wycinając elementy 
z plakatu. 

Album dołączają do kroniki przedszkolnej.

„Wycieczka do teatru” – zabawa do opowiadania 

Przebieg:
Dzieci pokazują ruchem to, o czym opowiadasz.
Wybieramy się na wycieczkę:
–  zakładamy buty – skłon do jednej nogi i do drugiej, 
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– zakładamy czapkę – ręce w gorę i dłonie na głowę, 
– zakładamy kurtkę – lewa ręka przed siebie, prawa ręka przed siebie, 
– zakładamy rękawiczki – masaż dłoni, każdy palec,
– siadamy na siedzeniu w autokarze – siad skrzyżny,
– autokar rusza – odchylenie do tyłu,
– autokar skręca – wychylenie w jedną, a następnie w druga stronę,
– autokar hamuje – wychylenie do przodu,
– wysiadamy – marsz po sali w parach. 

 

DZIEŃ TRZECI: ZABAWA W TEATR

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Organizujemy kącik masek” – gromadzimy różne maski w kąciku teatralnym.
– „Robimy własne maski” – malowanie farbami witrażowymi na folii.
– „Taniec w maskach” – interpretowanie ruchem charakteru utworu muzycznego.
– „Zabawa we dwoje” – ćwiczenia poranne w parach.
– „Nasz teatrzyk” – wykonanie pracy technicznej z tekturowego pudła.
– „Robimy kukiełki z łyżeczek” – oklejanie plasteliną łyżki.
– „Zabawa w teatr” – ćwiczenie wyobraźni.
– „Improwizacje ruchowe” – ćwiczenia gimnastyczne z rekwizytem.
– „Niesforny alfabet” – Ł jak łyżeczka.
– „Akademia malucha. Literki” – ćwiczenia grafomotoryczne.

Zajęcia poranne

„Organizujemy kącik masek” – gromadzimy różne maski: weneckie, greckie, 
karnawałowe, zwierząt, z materiału lub papieru itp. Niektóre będą tylko do 
oglądania, niektóre posłużą do zabawy

„Robimy własne maski” – malowanie farbami witrażowymi na folii

Przebieg:
Wytnij kształt maski (na wzór masek greckich) z cienkiej folii okładkowej. Dzieci 

malują je farbami do witraży. Na brzegach dziurkaczem wycinają dziurki i wspólnie 
z nauczycielem dowiązują cienką gumkę lub przyklejają od spodu przezroczystą 
taśmą długą wykałaczkę.

„Taniec w maskach” – interpretowanie ruchem charakteru utworu muzycznego

Przebieg:
Dzieci tańczą do muzyki dworskiej np. Poulenc, „Zaproszenie do zamku”, CD2 w: 

„Muzyka dla ucha malucha” CD2, DUX Recording Producers ).
  
„Zabawa we dwoje” – ćwiczenia poranne w parach
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Zajęcia główne

„Nasz teatrzyk” – wykonanie pracy technicznej 

Przebieg:
Wytnij otwór w pudle po telewizorze. Dzieci malują teatrzyk gąbkami zamoczonymi 

w farbie, wspólnie doczepiają na sznurku kurtynę z kawałka tkaniny lub krepiny. 
By zrobić kurtynę, przygotowujemy dwa długie pasy materiału (lub krepiny). Na 

jednym brzegu wycinamy dziurkaczem szereg dziurek przez które przewlekamy cienki 
sznurek. Gotową kurtynę doczepiamy (taśmą lub zszywaczem) do górnej części sceny 
wyciętej w pudle 

„Robimy kukiełki z łyżeczek” – wykonanie kukiełek, oklejanie plasteliną łyżek

Przebieg:
Rozdajemy dzieciom łyżki plastikowe lub drewniane. Prosimy, by oklejając je 

plasteliną, wyczarowały z nich kukiełki: dokleiły oczy, usta, nosy, włosy. 

„Zabawa w teatr” – ćwiczenie wyobraźni

Przebieg:
Dzieci bawią się w odgrywanie wymyślonych scenek w przygotowanym teatrzyku z 

pudła i przy wykorzystaniu kukiełek.

„Improwizacje ruchowe” – ćwiczenia gimnastyczne z rekwizytem

Zajęcia popołudniowe

„Niesforny alfabet” – Ł jak łyżeczka

Przebieg:
Przygotowujemy do przedstawienia łyżeczkę do herbaty oraz obrazki na długich 

wykałaczkach, a dla dzieci, które występują w treści opowiadania, kukiełki. Będą to np.: 
widelec, łopata, łódka, filiżanka, łabędź, pióra, łoś, lodówka, ryby, łosoś, łóżko i łyżwy.

Czytaj historię łyżeczki, a wybrane dzieci pokazują w teatrzyku w odpowiednim 
momencie swoje kukiełki. 

Była sobie łyżeczka do herbaty, która najbardziej na świecie pragnęła być 
wiosłem!

– Dlaczego właśnie wiosłem? – dziwił się widelec. – A nie na przykład łopatą?  
– Bo uwielbiam pływać! – tłumaczyła łyżeczka. – Nawet w filiżance z herbatą! 

Wyobrażam sobie czasami, że jestem nad herbacianym jeziorem, wsiadam do łódki 
i płynę gdzieś hen, daleko...

– Herbaciane jezioro? – krzywiła się cukiernica w kształcie łabędzia. – przecież 
w takim jeziorze można sobie strasznie pobrudzić pióra!...

Łyżeczka twierdziła, że choć każdego dnia moczy się w herbacie, nigdy jeszcze nie 
pobrudziła sobie piór.

– A pomyślałaś o rybach? – zapytał porcelanowy łoś.
– Nie wszystkie lubią herbatę!
– Chyba że z cukrem – wtrącił wylegujący się w lodówce łosoś. 
– Mam prawo marzyć, o czym chcę! – powiedziała łyżeczka. – Zaraz idę do łóżka 

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   198 13-02-14   09:39



199

i będę śniła, że jestem wiosłem!
– A jeśli przyśni ci się zima? – zapytał łabędź.
– To pojeżdżę sobie na łyżwach! – krzyknęła łyżeczka. I poszła. 
... I zasnęła.

Grzegorz Kasdepke, Niesforny alfabet, Łódź 2006, Wydawnictwo „Literatura”

Po przedstawieniu poproś, by ukłoniły się dzieci, których kukiełki rozpoczynają się 
głoską ł, a następnie pozostałe.

„Akademia malucha. Literki” – ćwiczenia grafomotoryczne 

Polecenie:
Napisz po śladzie wielką i małą literę: Ł, ł.

 
DZIEŃ CZWARTY: LUDZIE TEATRU

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Wesoło i smutno”– ćwiczenie mimiki, miny przed lustrem.
– „Reżyser” – ćwiczenia głośno – cicho.
– „Zabawa we dwoje” – ćwiczenia poranne w parach.
– „Teatr lalek” – tworzenie zbiorów, poznanie obrazu graficznego cyfry 4. 
– „Cyfra 4” – „Akademia malucha. Cyferki”.
– „Czwórki” – zabawa ruchowa z liczeniem.
– „Relaksacja i muzykoterapia”. 
–  „Bajki samograjki’ – czytamy dzieciom baśń pt.„Kopciuszek” (lub słuchamy 

słuchowiska z płyty).
– „Ludzie teatru” – poszerzanie słownictwa.
– „Efekty dźwiękowe” – ćwiczenia słuchowe.
– „Kto to?” – ćwiczenia ortofoniczne.

Zajęcia poranne 

„Wesoło i smutno”– ćwiczenie mimiki, miny przed lustrem

Przebieg:
Podchodzimy kolejno do lustra – wykonujemy ukłon na witanie, stroimy miny, 

grymasy, kłaniamy się na pożegnanie.

„Reżyser” – ćwiczenia głośno – cicho

Przebieg:
Na rozpoczęcie zabawę podaj hasło, np. „teatr”. Kiedy rozkładasz ręce szeroko – 

dzieci powtarzają słowo bardzo głośno. Gdy łączysz dłonie – dzieci mówią bardzo 
cicho. Wybierz kolejne dziecko, które zostaje reżyserem.

„Zabawa we dwoje” – ćwiczenia poranne w parach

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   199 13-02-14   09:39



200

Zajęcia główne 

„Teatr lalek” – tworzenie zbiorów, poznanie obrazu graficznego cyfry 4 

Przebieg:
Przypomnij dzieciom, że oprócz teatru żywego aktora są jeszcze inne teatry, np.: 

lalek. Głównym środkiem wyrazu jest lalka teatralna animowana przez aktora lalkarza, 
najczęściej ukrytego za parawanem, czasem występującego razem z lalką na scenie. 
Podstawowe typy lalek teatralnych to: pacynka, kukiełka, marionetka, lalka cieniowa.

Poproś, by dzieci podzieliły zgromadzone lalki teatralne i powkładały je do 
oddzielnych obręczy: pacynki i kukiełki, policzyły, ile jest lalek w każdej obręczy (4). 
Zademonstruj cyfrę 4 i połóż obok każdej obręczy.  

„Cyfra 4” – Akademia malucha. Cyferki 

Przebieg:
Dzieci naśladują nauczyciela i w powietrzu rysują ramieniem cyfrę 4 za pomocą 

dwóch ruchów. Powtarzają ruch na podłodze, na ścianie (np. po śladzie narysowanym 
na arkuszu szarego papieru), a następnie na karcie pracy, flamastrem ścieralnym. 
 

Polecenie:
Dzieci dorysowują na każdym talerzu na karcie pracy tyle owoców, żeby było po 4.

Akademia malucha. Cyferki, Ożarów Mazowiecki 2012, Wydawnictwo Olesiejuk

„Czwórki” – zabawa ruchowa z liczeniem

Przebieg:
Dzieci ustawiają się w pary i spacerują po sali, Na sygnał: „czwórki” – dzieci łączą 

się z drugą parą i kręcą się kółko.
Na sygnał: „pary” – dobierają się w pary z innym kolegą i spacerują po sali. 

Zabawę powtarzamy.

„Relaksacja i muzykoterapia” 

Zajęcia popołudniowe

„Bajki samograjki” – czytamy dzieciom baśń pt. „Kopciuszek” lub słuchamy 
słuchowiska z płyty

„Ludzie teatru” – poszerzanie słownictwa

Przebieg:
Rozmawiamy na temat pracy tych, bez których nie byłoby żadnego przedstawienia. 

Oglądamy obrazki, zdjęcia, ilustracje (np. z programów teatralnych) przedstawiające 
pracę scenarzysty, reżysera, aktorów, scenografa, choreografa, dźwiękowca, 
oświetleniowca, kostiumologa, charakteryzatora, inspicjenta.

Podawaj nazwę zawodu, a dzieci zastanawiają się i mówią, jakie czynności 
wykonują te osoby w teatrze:

aktor – odgrywa role,
reżyser – kieruje przygotowaniem przedstawienia, mówi wszystkim, jak ma 

wyglądać przedstawienie,
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dźwiękowiec – zajmuje się dźwiękiem, nagłośnieniem, efektami dźwiękowymi, 
scenarzysta – pisze scenariusze, tekst przedstawienia, dialogi,
kostiumolog – przygotowuje projekty i kostiumy do przedstawienia, 
charakteryzator – upodabnia aktorów do roli, jaką grają w przedstawieniu, 

maluje twarze aktorów, wymyśla odpowiednie fryzury.

„Efekty dźwiękowe” – ćwiczenia słuchowe

Przebieg:
Przygotuj różne materiały, a dzieci będą mówić, z czym kojarzą się im dźwięki, 

kiedy np.: 
– wysypujesz ryż na blaszaną miskę – krople deszczu,
–  przebierasz palcami po ryżu rozsypanym w kuwecie – szuranie butami na 

ścieżce, 
– potrząsasz rozsypanym żwirkiem na tacy – szum morza,
– zgniatasz w dłoniach torbę z mąka ziemniaczaną – kroki na śniegu,
– ugniata folię bąbelkową – trzask ognia.

„Kto to?” – ćwiczenia ortofoniczne

Przebieg; 
Przygotuj karteczki z napisami lub rysunkami zwierząt, np.: koguta, kury, 

kurczaczka, kota, psa, wilka, kruka, bociana, żaby. Dzieci kolejno losują i naśladują 
głosy zwierzęcia, a pozostali odgadują.

 DZIEŃ PIĄTY: ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ TEATRU

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Teatralne koło” – co zniknęło ze środka koła – ćwiczenia spostrzegania.
– „Pomóż misiowi naprawić kurtynę” – ćwiczenie graficzne.
– „Zabawa we dwoje” – ćwiczenia poranne w parach.
– „Scena w przedszkolu” – przygotowanie dekoracji teatralnej. 
–  „Charakteryzacja” – malowanie buzi farbami lub kredkami do malowania 

twarzy.
– „Konkurs recytatorski” – przegląd teatralny.
–  „Bajki samograjki” – czytamy dzieciom baśń pt. „Jaś i Małgosia” lub słuchamy 

słuchowiska z płyty.
– „Teatr cieni” – zabawa ze światłem z rzutnika lub silnej lampy.

Zajęcia poranne

„Teatralne koło” – co zniknęło ze środka koła – ćwiczenia spostrzegania

Przebieg:
Dzieci siadają w kole w siadzie skrzyżnym, obserwują i mówią, co wkładasz do 

środka obręczy, np; kapelusz z piórami, szal, maskę, pacynkę, kukiełkę itp. Następnie 
przykryj przedmioty dużą chustą lub małym kocykiem i zabierz jakiś przedmiot lub 
dołóż np. misia, piłkę, klocek itp. Dzieci odgadują, co zmieniło się w środku obręczy 
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„Pomóż misiowi naprawić kurtynę” – karty pracy cz. 2, s. 28 – ćwiczenie graficzne

Polecenie:
Pomóż misiowi przyszyć łatę na kurtynie. Czerwoną kredką obrysuj kreseczkami jej 

kształt. Łatę pokoloruj żółtą kredką. Pokaż na niby, jak się szyje.
 
„Zabawa we dwoje” – ćwiczenia poranne w parach

Zajęcia główne

„Scena w przedszkolu” – przygotowanie dekoracji teatralnej 

Przebieg:
Na ścianie zawieszamy tkaninę, do której przyczepiamy maski z kącika teatralnego.
Jeśli to możliwe, mocujemy kurtynę. (np. szynę do zasłon umocowaną przy suficie 

lub dwa haki na przyległych ścianach – narożna scena)
Ustawiamy krzesełka dla widowni.

„Charakteryzacja” – malowanie buzi farbami lub kredkami do malowania twarzy

Przebieg:
Pomaluj buzie dzieciom, charakteryzację dobieraj do treści wiersza.  

„Konkurs recytatorski” – przegląd teatralny

Przebieg: 

Dziś w przedszkolu, na tej scenie
odbędzie się przedstawienie.
Oglądajcie, bijcie brawo... 
Zapraszamy

Dzieci wychodzą zza kurtyny zawieszonej w sali gimnastycznej i recytują przed 
kolegami przygotowane wiersze. Możemy zaprosić autora wierszy dla dzieci lub 
aktora, który zasiądzie w komisji, a także inne nauczycielki. Nagradzamy wszystkie 
dzieci biorące udział pamiątkowym dyplomem z autografem gościa. 

Zajęcia popołudniowe

„Bajki samograjki” – czytamy dzieciom baśń pt.: „Jaś i Małgosia” lub słuchamy 
słuchowiska z płyty

„Teatr cieni” – zabawa ze światłem z rzutnika lub silnej lampy

Przebieg:
Ułóż odpowiednio dłonie i zaprezentuj dzieciom cień np. kota, wilka, zająca. 
Potem przygotuj proste sylwety postaci ludzkich, zwierząt lub owadów, warzyw czy 

owoców na patyczkach i ustaw między źródłem światła a ścianą. Dzieci bawią się, 
inscenizując dowolne scenki.  
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CIEKAWOSTKI
l  Teatr lalek – rodzaj teatru, w którym zamiast aktorów w spektaklach grają lalki. 

Głównym środkiem wyrazu jest lalka teatralna animowana przez aktora lalkarza, 
najczęściej ukrytego za parawanem, czasem występującego razem z lalką na 
scenie. Lalki mogą też być poruszane przez mechanizm (mechaniczny teatr lalek). 
Podstawowe typy lalek teatralnych: pacynka, kukiełka, jawajka, marionetka, lalka 
cieniowa.

l  Scrapbooking – to technika ozdabiania, komponowania odpowiedniego tła dla 
zdjęć. Podstawowymi materiałami do ozdabiania są: kolorowy papier, nożyczki do 
wycinania profilu, ćwieki, ozdobne nity, urządzenia do ich mocowania, klej, pieczątki 
dekoracyjne, farbki i pisaki z efektem „puchnięcia”, szablony, naklejki, dziurkacze do 
wzorków itp. 

Przytoczone utwory literackie:
1.  Katarzyna Szłapa, Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj, Gdańsk 2004, 

Wydawnictwo „Harmonia”. 
2. Agnieszka Frączek, Fiksum-dyrdum, Łódź 2008, Wydawnictwo „Literatura”.
3. Agnieszka Frączek, Puszczyk w puszczy, Łódź 2012, „Wydawnictwo Literatura”. 
4. Grzegorz Kasdepke, Niesforny alfabet, Łódź 2006, Wydawnictwo „Literatura”.
5.  Anna Wiśniewska, Akademia malucha. Literki, Ożarów Mazowiecki 2011, 

Wydawnictwo Olesiejuk.
6.  Anna Wiśniewska, Akademia malucha. Cyferki, Ożarów Mazowiecki 2011. 

Wydawnictwo Olesiejuk.
7. Jan Brzechwa, Bajki samograjki, Warszawa 1981, „Czytelnik”.

Przytoczone utwory muzyczne:
1.  Jan Sebastian Bach, Aria na strunie G z suity D-dur nr 3, w: Muzyka mistrzów, CD, 

DeAgostini.
2.  Jan Sebastian Bach, Koncert Brandenburski nr 3, Allegro moderato, w: Muzyka 

mistrzów, CD, DeAgostini.
3.  Lüling, Telefunken galop, w: Muzyka dla ucha malucha, CD2, DUX Recording 

Producers ).
4.  Edward Grieg, Poranek z I suity Peer Gynt, w: Audycje muzyczne, tom III cz. 2 CD, 

Wydawnictwo „Contra”. 
5.  Mikołaj Rimski-Korsakow, Lot trzmiela, w: Muzyka dla ucha malucha, CD1, DUX 

Recording Producers. 
6.  Antonio Vivaldi, Wiosna z cyklu Cztery pory roku, w: Muzyka dla ucha malucha, 

CD2, DUX Recording Producers.
7.  Poulenc, Zaproszenie do zamku, w: Muzyka dla ucha malucha, CD2, DUX 

Recording Producers.
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PLAN DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCO-WSPIERAJĄCYCH

KWIECIEŃ

TYDZIEŃ PIERWSZY: W GOSPODARSTWIE 
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane
w danym tygodniu: 1.1; 1.2; 14.2; 13.4; 4.3; 8.2; 14.3; 1.5; 3.3; 3.1; 4.2; 5.3; 4; 14.5; 
3.2; 8.2; 7.2; 14.7; 12.2; 15.5; 3.4; 13.1; 9.2.

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień pierwszy: 
Witajcie 
w wiejskiej 
zagrodzie

„Zwierzęta 
gospodarskie” – synteza 
wzrokowa

„Ranek na farmie” – 
ćwiczenia poranne 
w parach

„Na podwórku” – wiersz, 
szukamy rymów

„Co to za zwierzę?” – 
praca z obrazkiem

„Zgadnij, kto to?” – 
synteza słuchowa

„Zwierzęce sprzeczki” – 
zabawa ruchowe 
z ćwiczeniami 
ortofonicznymi

„Na wiejskim 
podwórku” – ćwiczenia 
gimnastyczne

„Ogonki” – zabawa 
ruchowa w parach

„Zwierzaczki-cudaczki” – 
rozwijanie wyobraźni

–  potrafi ułożyć obrazek 
z części

–  rozwija sprawność 
fizyczną i współdziała 
z kolegą w parze

–  potrafi wysłuchać 
wyrazy, które się rymują

–  wyróżniania cechy 
charakterystyczne 
zwierząt 

–  potrafi dokonać syntezy 
sylabowej i głoskowej 
słowa

–  naśladuje głosy 
zwierząt

–  rozwija sprawność 
fizyczną 

–  ćwiczy refleks 
i sprawność fizyczną

–  rozwija wyobraźnię 

–  dwa obrazki 
zwierząt wiejskich, 
nożyczki, koperty

–  obrazki zwierząt 
gospodarskich

– tamburyn

– szarfa

– szarfa

–  przygotowane 
przez dzieci pocięte 
obrazki zwierząt 
w kopertach

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   204 13-02-14   09:39



205

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień drugi:
W kurniku

„Rodziny zwierząt” – 
poszerzenie słownictwa

„Mama do..., tata do..., 
dziecko do...” – zabawa 
grupowa, utrwalenie 
słownictwa związanego 
z nazwami zwierząt 
gospodarskich

„Rodzinki” – zabawa 
ruchowa orientacyjno-
porządkowa

„Ranek na farmie” – ćwi-
czenia poranne w parach

„Gęś” – wysłuchanie 
wiersza

„Zdrobnienia” – 
poszerzenie słownictwa – 
„Wierszyki 5-latka” 

„Drobiowe gadki do 
sąsiadki” – ćwiczenia 
ortofoniczne

„W kurniku” – opowieść 
ruchowa do piosenki

„Pisklęta” – karty pracy 
cz. 3, s. 1 – ćwiczenie 
spostrzegania i liczenia 
w zakresie pięciu

„W kurniku” – praca 
plastyczna z odbijaniem 
dłoni

–  zna nazwy zwierząt 
i potrafi podzielić je na 
sylaby

–  utrwala znajomość 
nazw członków rodzin 
zwierząt 

–  reaguje na sygnał

–  rozwija sprawność 
fizyczną i współdziała 
z kolegą w parze

–  uważnie słucha wiersza

–  tworzy zdrobnienia od 
nazw zwierząt 

–  naśladuje głosy ptactwa 
w gospodarstwie

–  potrafi wyrazić ruchem 
treść pozamuzyczną 
piosenki

–  ćwiczy spostrzegawczość 
i liczy elementy

–  rozwija wyobraźnię 
plastyczną 

–  „Wierszyki 5-latka” 
s. 30, karty pracy 
cz. 3, s. 1

– piłka, 

–  szarfy, płyta z muzy-
ką do biegu

–  wiersz „Gęś” U. Ko-
złowskiej

–  „Wierszyki 5-latka” 
s. 30

–  płyta CD z piosenką 
„W kurniku” słowa 
i muzyka D. i K. Ja-
giełło 

–  karty pracy cz. 3, 
s. 1, kredki

–  kolorowy papier, 
farby, tacki, pędzle, 
kredki
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień trzeci:
Gąska Gosia

„Wrona i ser” – 
zapoznanie z treścią 
wiersza 

„Kanapki z serem” – 
zajęcie kulinarne

„Ranek na farmie” – ćwi-
czenia poranne w parach

„G jak gąska” – słuchanie 
opowiadania; ćwiczenie 
słuchu fonematycznego

„Gęś z dwójki” – ćwiczenia 
graficzne

„Na wiejskim podwórku” – 
ćwiczenia gimnastyczne

„Stary Donald” – zabawa 
ortofoniczna przy 
popularnej piosence 

„Esy-floresy” – „Akademia 
malucha. Literki” – g

–  uważnie słucha tekstu 
literackiego,

–  rozwija umiejętność 
logicznego myślenia

–  rozwija umiejętności 
kulinarne

–  rozwija sprawność 
fizyczną i współdziała 
z kolegą w parze

–  ćwiczy koncentrację 
i słuch fonematyczny

–  rozwija wyobraźnię 
plastyczną ,

– utrwala wygląd cyfry 2

–  rozwija sprawność 
fizyczną i refleks

–  ćwiczy koncentrację,
–  naśladuje głosy zwierząt

–  rysuje precyzyjnie po 
śladzie

–  wiersz „Wrona i ser” 
J. Brzechwy

–  składniki na kanapki, 
różne rodzaje sera

–  opowiadanie „G jak 
gąska” G. Kasdepke, 
ilustracje do 
opowiadania

–  kartki z napisanym 2, 
kredki

–  piosenka „Stary 
Donald” 

–  „Akademia malucha. 
Literki” – literka g
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień czwarty:
Urodziny gąski

„Były sobie kurki trzy” – 
zabawa muzyczno-ruchowa

„Ranek na farmie” – ćwi-
czenia poranne w parach

„Urodziny gąski” – wysłu-
chanie rymowanki 

„W Liczbolandii” – liczenie 
na konkretach, liczebniki 
porządkowe.

„Liczymy jajka” – wykona-
nie karty pracy cz. 3, s. 12, 
13 – liczenie w zakresie 5

„Pięć palców” – zabawa 
z liczeniem (wg Klanzy)

„W kurniku” – opowieść 
ruchowa do piosenki – 
rytmika

„Cyferkowo” – ćwiczenia 
grafomotoryczne w zakre-
sie dużej motoryki.

„Esy-floresy” – rysowanie 
po śladzie – „Akademia 
malucha. Cyferki” – 5

–  chętnie bawi się z innymi,
–  tworzy trzyosobowe 

zespoły

–  rozwija sprawność 
fizyczną i współdziała 
z kolegą w parze

–  liczy liczebnikami 
porządkowymi

–  szacuje i liczy do pięciu, 
–  poznaje obraz graficz-

ny 5

–  ćwiczy liczenie do 
pięciu, 

–  ćwiczy spostrzegawczość

– rytmizuje tekst,
– liczy do pięciu

–  ilustruje ruchem treści 
pozamuzyczne piosenki

– rozwija dużą motorykę,
–  posługuje się różnymi 

przyborami do ryso-
wania

–  precyzyjnie rysuje po 
śladzie, 

–  poznaje obraz graficzny 
cyfry 5

–  5 papierowych 
talerzyków, sylwetki 
zwierząt

–  jajka różnych wiel-
kości (np. różnych 
gatunków), półmiski

–  karty pracy cz. 3, 
s. 12, 13, kredki

– CD z muzyką

– CD z muzyką

–  kartki A3 z napisa-
nymi cyframi, różne 
przybory do pisania, 
kartki ze śladem do 
poprawienia

–  „Akademia malu-
cha. Cyferki” – 5
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień piąty:
Skąd to mamy?

„Koń” – słuchanie 
wiersza – wprowadze-
nie do zabawy

„Konie wyścigowe” – 
zabawa ruchowa

„Koniki” – ćwiczenia 
logopedyczne

„Ranek na farmie” – 
ćwiczenia poranne 
w parach

„Skąd to mamy?” – 
poszerzanie wiedzy 
o pochodzenie niektó-
rych produktów

„Co jest w środku 
koła” – zabawa dydak-
tyczna

„Kostki domina” – 
czytanie globalne – 
wykonanie karty pracy 
cz. 3, s. 4

„Gospodarstwo” – 
wykonanie pracy 
technicznej

„Miała baba kogu-
ta” – zabawa przy 
popularnej piosence 

„Piórka” – ćwiczenia 
oddechowe

„Gąski, gąski do 
domu” – zabawa po-
pularna z elementem 
biegu

–  uważnie słucha 
wiersza

–  ćwiczy sprawność 
fizyczną i koordynację

–  usprawnia aparat 
mowy

–  rozwija sprawność 
fizyczną i współdziała 
z kolegą w parze

–  poszerza wiedzę o po-
chodzeniu produktów 
spożywczych,

–  zna pochodzenie nie-
których produktów 

–  potrafi globalnie 
odczytać podpisy do 
obrazków

–  rozwija wyobraźnię 
i uzdolnienia tech-
niczne

–  wykorzystuje opa-
kowania, nadaje im 
nową jakość 

–  ćwiczy aparat odde-
chowy

–  stosuje się do reguł 
podczas zabawy

–  wiersz „Koń” U. Ko-
złowskiej 

–  wiersz „Krowa” 
U. Kozłowskiej, ma-
sło, ser, buty, pasek, 
czapka wełniana, 
szalik, sweter, jasiek, 
kurtka puchowa

–  karty pracy cz. 3, s. 4

–  kolorowe pudełeczka 
po jogurtach i ser-
kach, klej, sznurek, 
kółka, pudełko po 
butach

–  piosenka „Miała 
baba koguta”, przy-
gotowane zwierzątka

– pióra
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TYDZIEŃ DRUGI: ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane
w danym tygodniu: 1.1; 1.2; 14.2; 13.4; 4.3; 8.2; 14.3; 1.5; 3.3; 3.1; 4.2; 5.3; 4; 14.5; 
3.2; 8.2; 7.2; 14.7; 12.2; 15.5; 3.4; 13.1; 9.2.

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień pierwszy: 
Niedziela 
Palmowa

„Owies dla baranka” – 
siew nasion owsa

„Baranek z futerka” – 
wykonanie kukiełki

„Świąteczne ćwiczenia” – 
ćwiczenia poranne

„Palemka” – rozmowa 
z dziećmi na podstawie 
obrazków

„Wielkanocna palemka” – 
rytmy, powtarzanie wzoru

„Palmy wielkanocne” – 
zabawa orientacyjno- 
-porządkowa

„Świąteczne porządki” – 
ćwiczenia gimnastyczne

„Kartki świąteczne” – 
utrwalanie tradycji 
przesyłania życzeń 
świątecznych 

–  wysiewa nasiona owsa 
do ziemi

–  wykonuje pracę 
techniczną z różnych 
materiałów

–  rozwija sprawność 
całego ciała

–  poznaje polską tradycję 
święcenia palm 
wielkanocnych

–  układa i powtarza 
rytmiczne wzory 

–  reaguje poprawnie na 
sygnały nauczyciela 

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  wypowiada się 
zdaniami,

–  zna tradycję przesyła-
nia kartek świątecznych

–  doniczka lub pudeł-
ko po jogurcie lub 
słoiczek, ziemia, 
nasiona owsa

–  rolka po papierze 
toaletowym, klej, 
wata lub kłaczki 
białego futra lub 
biała bibuła, sznu-
rek, plastelina, koło 
z papieru, kredki, 
długa wykałaczka

–  CD z muzyką relak-
sacyjną 

–  palmy lub ich obrazki

–  figury geome-
tryczne wycięte 
z papieru lub klocki 
geometryczne Die-
nesa, duży arkusz, 
pisaki

–  woreczki, obręcze

–  kartki świąteczne 

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   209 13-02-14   09:39



210

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd.
Dzień pierwszy: 
Niedziela 
Palmowa

„Życzenia świąteczne” – 
przykłady tekstów życzeń 
wielkanocnych

„Kartki świąteczne” – 
wykonanie kartek 
świątecznych metodą 
quillingową 

„Tworzymy kącik 
świąteczny"

–  formułuje życzenia 
świąteczne

–  wykorzystuje metodę 
quillingu do wykonania 
pracy plastycznej 

–  gromadzi elementy 
związane z Wielkanocą,

–  czyta globalnie wyrazy

–  życzenia napisane 
na karteczkach, 
kartki przygotowane 
przez dzieci, klej

–  kolorowy papier 
w paskach, wyka-
łaczki, szablony 
z brystolu, sztywne 
kartki, klej, nożyczki

–  dekoracje związane 
ze świętami 
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień drugi: 
Wielkanocny 
koszyczek

„Barwienie jaj” – barwni-
ki z natury

„Świąteczny zwierzy-
niec” – zabawa orienta-
cyjno-porządkowa

„Świąteczne ćwiczenia” – 
ćwiczenia poranne

„Święconka” – poznawa-
nie tradycji 

„O wiośnie, kurczętach 
i wielkanocnych świę-
tach” – fragment

„Co wkładamy do świą-
tecznego koszyczka?” – 
zabawa dydaktyczna

„Gdzie jest pisanka?” – 
kształtowanie stosunków 
przestrzennych: w, przed, 
obok, za

„Zabawa z pisanką” – za-
bawa poszerzająca zasób 
słownictwa

„Pisanki” – nauka pierw-
szej zwrotki piosenki

–  poznaje naturalne 
sposoby barwienia 
pisanek

–  naśladuje ruchy 
i odgłosy zwierząt

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  poznaje tradycję 
wielkanocną święcenia 
pokarmów

–  słucha utworu 
literackiego

–  grupuje elementy wg 
podanego kryterium

–  rozumie i stosuje 
określenia położenia 
przedmiotów 
w przestrzeni

–  podaje określenia 
dotyczące przedmiotu

–  zna słowa piosenki

–  garnki, łuski cebuli, 
sok z buraków, sok 
z cytryny, sok z ja-
gód, szczypiorek lub 
świeża trawa

–  CD z muzyką relak-
sacyjną 

–  wiersz „O wiośnie, 
kurczętach i wielka-
nocnych świętach” 
U. Kozłowskiej

–  koszyczek, produkty 
do święconki, inne 
rzeczy np. klocek, 
bombka choinkowa, 
przeciwsłoneczne 
okulary, gwiazd-
ka, samochodzik, 
piłeczka

–  koszyczek, pisanka

– pisanka

–  CD z piosenką 
„Pisanki” muzyka 
F. Leszczyńska, 
słowa K. Różecka, 
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Temat dnia
Aktywność 

i działalność dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

cd. 
Dzień drugi: 
Wielkanocny 
koszyczek

„Wielkie grzecho-
tanie” – poznanie 
zwyczaju ludowego

„Taniec kurcząt w sko-
rupkach” – zabawa 
przy muzyce poważnej

„Zajączek z figur 
geometrycznych” – 
utrwalenie wyglądu 
figur 

„O wiośnie, kurczę-
tach i wielkanocnych 
świętach” – fragment

„Szukanie zajączka” – 
kultywowanie tradycji 
obdarowywania słody-
czami przez wielka-
nocnego zajączka

–  gra rytmicznie na 
grzechotce 

–  wystukuje rytm do 
muzyki

–  wycina i przykleja 
figury geometryczne 

–  uważnie słucha 
utworu literackiego

–  poznaje tradycję 
związaną z Wielka-
nocą,

–  uczestniczy 
w poszukiwaniach 
słodyczy,

–  czyta globalnie 
wyraz

–  instrumenty lub 
klocki drewniane lub 
pałeczki gimnastycz-
ne

–  grzechotki, kołatki 
lub klocki, CD z mu-
zyką „Taniec kurcząt 
w skorupkach” 
M. Musorgskiego

–  karty pracy cz. 3, 
s. 15, klej, nożyczki

–  wiersz „O wiośnie, 
kurczętach i wielka-
nocnych świętach” 
U. Kozłowskiej

–  koszyki lub torebki, 
pochowane za czasu 
czekoladowe jajka
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień trzeci: 
Wielkanocne 
zwyczaje

„Wielkanocne mazurki” – 
zajęcia kulinarne 

„Świąteczne ćwiczenia” – 
ćwiczenia poranne

„Śmigus-dyngus” – uczy-
my się wiersza

„Śmigus-dyngus” – roz-
mowa na temat tradycji 
świątecznych

„Pisanka-polewanka” – 
zabawa plastyczna 
z kolorową wodą

„Szklanka wody” – zaba-
wa wyciszająca

„Świąteczne porządki” – 
ćwiczenia gimnastyczne

„J jak ... jamnik” – wysłu-
chanie opowiadania

„Esy-floresy” – ćwiczenia 
graficzne obraz litery j – 
„Akademia malucha. 
Literki”

„Pisanka w literki” – kolo-
rowanie pisanki wg kodu 
literowego – karty pracy 
cz. 3, s. 14

–  wykonuje pracę 
plastyczną z plasteliny

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  zna treść wiersza

–  poznaje tradycję lanego 
poniedziałku 

–  tworzy pracę 
plastyczną, rozwija 
inwencję twórczą

–  potrafi relaksować się 
i wyciszyć

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  uważnie słucha utworu 
literackiego,

–  ćwiczy słuch 
fonematyczny

– pisze po śladzie literę j

–  odróżnia symbole 
graficzne liter,

–  posługuje się kodem 
kolorystycznym,

– czyta globalnie wyraz

–  brystolowy prosto-
kąt, plastelina

–  CD z muzyką 
relaksacyjną

–  wiersz „O wiośnie, 
kurczętach 
i wielkanocnych 
świętach” 
U. Kozłowskiej

–  cerata, duże 
brystolowe jajko, 
sikawki, zabarwiona 
woda

– szklanka wody

– woreczki, obręcze

–  opowieść „J jak jam-
nik” G. Kasdepke

–  „Akademia malu-
cha. Litery", kredki

–  karty pracy cz. 3, 
s. 14, kredki

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   213 13-02-14   09:39



214

Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień czwarty: 
Liczymy pisanki

„Wzorki na pisankach” – 
rysowanie wzorów na 
pisankach – „Wierszyki 
5-latka"

„Przepis na wydmusz-
kę” – zabawa doświad-
czalna

„Malowanie lakierem 
do paznokci” – pisanka 
z wydmuszki

„Świąteczne ćwiczenia” – 
ćwiczenia poranne

„Pisankowo” – utrwalanie 
pojęcia: taki sam – różny 

„Loteryjka pisankowa” – 
matematyczna gra 
dydaktyczna

„Rytm pisankowy” – ukła-
danie rytmu

„Takie same pisanki” – 
karty pracy cz. 3, s. 17 

„Pisanki” – nauka drugiej 
zwrotki piosenki

„Esy-floresy – 6” – ryso-
wanie po śladzie – 6 –
"Akademia malucha. 
Cyferki"

„Kostka do gry” – zaba-
wa dydaktyczna liczenie 
w zakresie sześciu

„Wielkanocna szóstka” – 
ćwiczenie wyobraźni

–  rysuje zgodnie 
z podanym wzorem

–  wykonuje samodzielnie 
wydmuszkę

–  ozdabia wydmuszkę 
lakierami do paznokci

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  szuka podobieństw 
i różnic,

–  odnajduje takie same 
elementy zbioru

–  powtarza podane rytmy

–  dorysowuje brakujące 
elementy na obrazku

–  zna zwrotkę piosenki

–  pisze po śladzie cyfrę 6

– rozpoznaje cyfry,
–  ćwiczy liczenie 

w zakresie 1–6

–  rozwija wyobraźnię, 
tworząc pracę 
plastyczną

–  „Wierszyki 5-latka" 
s. 23, kredki

–  miski, jajka, igła 
albo szpikulec

–  długie wykałaczki, 
przygotowane wcze-
śniej wydmuszki, 
lakiery do paznokci, 
wazon

–  CD z muzyką 
relaksacyjną

–  różne pisanki i dwie 
jednakowe

–  12 pisanek 
z papieru, 6 par, po 
dwie jednakowe

–  komplety papiero-
wych pisanek z krop-
kami od 1 do 6 

–  karty pracy cz. 3, 
s. 17, kredki

–  CD z piosenką 
„Pisanki” muzyka 
F. Leszczyńska, 
słowa K. Różecka 

–  „Akademia 
malucha. Cyferki", 
kredki

–  kostka, komplety 
papierowych pisanek 
z kropkami od 1 do 6

–  kartki z napisanymi 
szóstkami, kredki
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Temat dnia
Aktywność i działalność 

dziecka
Przewidywane 

osiągnięcia dziecka
Środki dydaktyczne

Dzień piąty: 
Przy 
wielkanocnym 
stole

„Druga połówka jajka” – 
synteza wzrokowa

„Świąteczne ćwiczenia” – 
ćwiczenia poranne

„Życzenia przy wielkanoc-
nym stole”

„Wielkanocne śniadanie”

„Bitwa pisankowa” – zaba-
wa ruchowa

„Jajko inaczej” – zajęcia 
kulinarne, potrawy z jajek

„Tajemnice pisanek” – po-
znanie technik ozdabiania 
pisanek

„O wiośnie, kurczętach 
i wielkanocnych świę-
tach” – fragm.

„Przedszkolne pisanki” – 
wykonanie pracy plastycz-
nej

„Mazurek” – zajęcia 
kulinarne

„Pisankowy labirynt” – gra 
towarzyska – ćwiczenie 
precyzji dłoni

– składa obrazek z części, 

–  wykonuje ćwiczenia 
gimnastyczne

–  uważnie słucha utworu 
literackiego,

–  zna tradycje wielkanocne 

–  kontroluje siłę uderzania 
pisanką w inną pisankę

–  dekoruje jajka na 
twardo 

–  zna różne techniki 
ozdabiania pisanek

–  słucha utworu literac-
kiego

–  wykonuje pracę plastycz-
ną przy użyciu różnych 
technik 

–  ozdabia mazurek we-
dług własnego pomysłu

–  łączy narysowane 
elementy linią,

–  stosuje zasady w grze

–  papierowe kolorowe 
jajka, nożyczki 

–  CD z muzyką relak-
sacyjną 

–  wiersz „O wiośnie, 
kurczętach i wielka-
nocnych świętach 
U. Kozłowskiej

–  jajka na twardo, 
pieprz, majonez, 
szczypiorek

–  koszyk, różne 
rodzaje pisanek

–  wiersz „O wiośnie, 
kurczętach i wielka-
nocnych świętach” 
U. Kozłowskiej

–  pisanki z brystolu 
i folii okładkowej, 
klej, drobny maka-
ron, cukiereczki do 
ozdabiania tortu, 
kasza, włóczki, 
wstążki, świece, far-
by plakatowe, farby 
do szkła, patyczki 
do uszu lub cienkie 
pędzelki, markery, 
dziurkacz, tasiem-
ki, wazon, gałęzie 
wierzby mandżur-
skiej

–  wafle, nutella, drob-
ne chrupki, cukierki 
do ozdabiania ciasta, 
rodzynki i migdały 

–  kartki A4, pisaki 
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KWIECIEŃ

Prima-aprilis

Skąd idziesz Marku?
– Idę z jarmarku.
Coś tam sprzedawał?
– Patyka kawał.
Coś kupił za to?
– Krowę łaciatą.
Gdzie masz tę krowę?
– Siadła na rower.
No i co dalej?
– Wisła się pali.

                             Julia Duszyńska

PRZYSŁOWIA:
• Kwiecień-plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata.
• W prima aprilis się omylisz, gdzie postąpisz, gdzie się schylisz.
• Pierwszy kwietnia – bajów pletnia.
• Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.
• Na św. Franciszka zielenią się łany i ze swego zimowiska wracają bociany.
• Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
• Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają.
• Pogody kwietniowe – słoty majowe.
• Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci, pełne będą stodoły, beczki i sieci.
• Na Świętego Justyna siew się w polu zaczyna.
• Częste deszcze w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo.
• W Wielką Niedzielę pogoda – duża w polu uroda.
• Na święty Wojciech zniesie jajko bociek.
• Jaskółka i pszczółka lata, znakiem wiosny to dla świata.
• Kiedy się jaskółka zniża, deszcz się do nas zbliża.

WAŻNIEJSZE DATY:
  1 kwietnia – prima-aprilis – Międzynarodowy Dzień Ptaków
  2  kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – obchodzony od 1967 roku 

w rocznicę urodzin H. Ch. Andersena
  4 kwietnia – Dzień Strażaka (Polska)
  5 i 7 kwietnia – Dzień Leśnika i Drzewiarza (Polska)
10 kwietnia  – Światowy Dzień Książki
22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi 
23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
29 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Tańca 

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   216 13-02-14   09:39



217

TYDZIEŃ PIERWSZY: W GOSPODARSTWIE 

DZIEŃ PIERWSZY: WITAJCIE W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Zwierzęta gospodarskie” – synteza wzrokowa.
– „Ranek na farmie” – ćwiczenia poranne w parach.
– „Na podwórku ” – wiersz, szukamy rymów.
– „Co to za zwierzę?” - praca z obrazkiem.
– „Zgadnij, kto to?” – synteza słuchowa.
– „Zwierzęce sprzeczki” – zabawa ruchowe z ćwiczeniami ortofonicznymi.
– „Na wiejskim podwórku” – ćwiczenia gimnastyczne.
– „Ogonki” – zabawa ruchowa w parach.
– „Zwierzaczki–cudaczki” – rozwijanie fantazji i wyobraźni.

Zajęcia poranne

„Zwierzęta gospodarskie” – synteza wzrokowa

Przebieg:
Przygotuj dla każdego z dzieci dwa obrazki zwierząt wiejskich wyciętych z gazety 

(lub narysowanych i powielonych na kserokopiarce). Następnie dzieci przecinają 
poziomo na dwie lub trzy części każdy, mieszają i układają ponownie postaci 
zwierząt. Po zabawie wkładają swoje części do koperty.

„Ranek na farmie” – ćwiczenia poranne w parach

Przebieg:
Dzieci dobierają się parami:
•  „Powitanie” – dzieci stają przodem do siebie i podają sobie ręce. Na zmianę: 

wstają – prostują sylwetkę i przykucają – robią przysiad.
•  „Łapki” – dzieci stoją naprzeciwko siebie z ugiętymi w łokciach rękoma. Jedno 

z dzieci ustawia dłonie częścią wewnętrzną do góry, a drugie dziecko nakłada 
swoje dłonie na dłonie partnera . Pierwsze dziecko stara się klepnąć kolegę, 
szybkim ruchem, przenosząc je na wierzch dłoni partnera. Drugie dziecko cofa 
ręce celem uniknięcia trafienia. Jeśli uda się uderzyć w ręce partnera, następuje 
zamiana ról.

•  „Zaprzęgi” – dzieci ustawiają się jedno za drugim i podają sobie dłonie. Biegają 
po sali, a dziecko z przodu, które jest koniem, decyduje, jak szybko porusza się 
zaprzęg. Powtarzamy zabawę ze zmianą ustawienia dzieci.

•  „Lusterka” – dzieci stoją naprzeciwko siebie. Jedno z dzieci wykonuje ruchy 
rękoma lub głową , a drugie je naśladuje, jakby było jego odbiciem w lustrze.

•  „Piłowanie drewna” – dzieci krzyżują wyprostowane w łokciach ręce – robią 
„cześć” najpierw prawą , a następnie lewą ręką. Jednocześnie zginają w łokciu 
prawe ręce i lekko pociągają lewą rękę kolegi. Następnie zmieniają ruch ręki – 
lewe ręce zginają w łokciu a prawe prostują. Wykonują ćwiczenie coraz szybciej.
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•  „Kołyska” – dzieci siadają w siadzie skrzyżnym  tyłem do siebie, opierają się 
plecami i na zmianę: jedno z dzieci lekko pochyla się i zatrzymuje ruch (ręce 
na kolanach), a drugie leży plecami na jego plecach (ręce lekko odchylone 
w bok). Ćwiczenie łączymy z oddychaniem: wciągamy powietrze nosem podczas 
odchylenia w tył, a przy pochyleniu – przedłużamy wydech ustami.     

Zajęcia główne

„Na podwórku ” – wiersz, szukamy rymów

Przebieg: 
Słuchając wiersza, dzieci podają rymy, wybierając właściwy obrazek:

 
Biega, gdacze, strosząc piórka,
Po podwórku ruda kurka.
– Czy zgubiłaś gdzieś kurczaczka?
– pyta ją sąsiadka kaczka.
– czy cię kogut zdenerwował?
– zagaduje z troską krowa.
– Powiedz, skąd ta kwaśna minka!
– głośno się domaga świnka.
Dość domysłów, bzdurnych plotek!
– miauknął z płotka bury kotek.
– toż to proste, koleżanki,
z jajek zrobił ktoś pisanki.

Urszula Kozłowska, Na podwórku, w: Wierszyki 5-latka, 
Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk

„Co to za zwierzę?” – praca z obrazkiem

Przebieg:
Zawieś obrazki zwierząt gospodarskich na tablicy, a dzieci podadzą ich nazwę. 

Dzieci przyglądają się i wymieniają charakterystyczne części ciała zwierząt, określają 
je przymiotnikiem, np. duża głowa, długi ogon, małe różki, krótkie nogi itp. 

„Zgadnij, kto to?” – synteza słuchowa

 Przebieg:
Podaj sylabami lub głoskami nazwę zwierzęcia, a dzieci mają za zadanie zgłosić 

się, podnosząc rękę, i powtórzyć w całości słowo. Nauczyciel wybiera osobę do 
odpowiedzi. Jeśli odpowie dobrze, to ona zadaje kolejną zagadkę i sama wybiera 
kolejną osobę, która zgaduje.

„Zwierzęce sprzeczki” – zabawa ruchowe z ćwiczeniami ortofonicznymi 
(dźwiękonaśladowcze)

Przebieg:
Zagraj na tamburynie. Dzieci poruszają się na czworakach – tak jak zwierzęta 

gospodarskie na wybiegu. Na przerwę w graniu podaj nazwę zwierzęcia, którego głos 
mają naśladować: 
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– koń,
– krowa,
– świnia,
– owca,
– koza.
Przy kolejnym powtórzeniu, podaj nazwę dwóch lub trzech zwierząt jednocześnie.

„Na wiejskim podwórku” – ćwiczenia gimnastyczne

Przebieg:
Zajęcia rozpocznij opowiadaniem:
Wybieramy się dzisiaj na wieś, gdzie poznacie zwierzęta, które tam mieszkają. 

Zapraszam do zabawy:
•  „Pobudka” – kogut bardzo wcześnie rano budzi wszystkich swoim pianiem: 

Dzieci stoją w rozsypce, wyprostowują się – wyciągają ręce w bok i lekko 
odchylają je do tyłu i na jednym wydechu wołają: Kuku-rykuuu... (wydłużenie 
fazy wydechowej).

•  „Karmienie” – gospodarz karmi kury: Dzieci w klęku podpierają się rękoma z łokciami 
skierowanymi na zewnątrz. Lekko uginają łokcie i dotykają głową do podłogi.

•  „Kaczki” – kaczki idą nad staw: Dzieci ustawione w rzędzie idą gęsiego 
z podwiniętymi palcami stóp, na zewnętrznych krawędziach.

•  „Taniec kurczaków” – nauczyciel podaje hasło: 
– „dzioby” – dłonie robią dzióbki,
–  „skrzydełka” – trzepanie skrzydłami – ramiona zgięte w łokciu na wysokości 

klatki piersiowej,
– „kuperki” ruchy biodrami na boki,
–  skok w obunóż, obrót w prawo.

Powtarzamy całość w czterech kierunkach. Można utrudnić zabawę, zmieniając 
kolejność podawania haseł. 

• „Kogut i dzieci” – kogut dziobie dzieci: Jedno z dzieci oznaczone szarfą – kogut – 
klepie w ramię uciekające dzieci. Każda kolejna dotknięta osoba zostaje kogutem. 
Staje na początku rzędu, a kolega oddaje mu szarfę i trzyma go za biodra z tyłu. 

• „Krowy na pastwisku” – zabawa z elementem czworakowania: Dzieci w pozycji 
na czworaka opuszczają głowę do podłogi i jednocześnie uwypuklają plecy – 
„skubią trawę”. Rozglądają się: podnoszą głowę do góry, odginają kręgosłup do 
dołu i wykonują ruch głową na boki. Ponownie „skubią trawę” itd.

• „Skaczące kózki” – z elementem podskoku: Nauczyciel głośno, ale za każdym 
razem w innym tempie recytuje rymowankę: „Gdyby kózka nie skakała, to by 
nóżki nie złamała”, a dzieci podskakują z nogi na nogę. Gdy skończy mówić – 
dzieci robią przysiad. 

•  „Owieczki na hali” – dzieci chodzą na czworaka z wyprostowanymi nogami, 
wysoko uniesionymi biodrami i prostymi w łokciach rękami.

•  „Zaprzęgi koni” – dzieci dobierają się w pary, stają jedno za drugim, podają 
sobie dłonie i przy dźwiękach bębenka biegają po sali. Powtarzamy zabawę ze 
zmianą ustawienia dzieci.

•  „Walka kogutów” – dzieci ustawione naprzeciwko siebie podskakują na jednej 
nodze i odpychają się lekko rękami zgiętymi w łokciach, otwarte dłonie na 
wysokości klatki piersiowej, starają się utrzymać równowagę. 

•  „Kury na grzędzie” – dzieci chodzą po sali w dowolnych kierunkach, na hasło 
nauczyciela: „kury na grzędę”, ustawiają się w szeregu.
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Zajęcia popołudniowe

„Ogonki” – zabawa ruchowa w parach

Przebieg:
Dzieci siadają w kręgu. Wybrana para rozpoczyna zabawę. Stają naprzeciwko 

siebie. Podają sobie lewą rękę, a prawą usiłują zabrać koledze szarfę zatkniętą za 
pasek z tyłu. Pozostali dopingują, a zwycięzca dobiera sobie partnera do następnej 
rundy.

„Zwierzaczki-cudaczki” – rozwijanie fantazji i wyobraźni

Przebieg:
Rozdaj pocięte na części przez dzieci postaci zwierząt gospodarskich. Układają 

z nich dziwne i wyobrażone zwierzaki, naklejają na kartce i nadają im nazwy. 
 

DZIEŃ DRUGI: W KURNIKU

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Rodziny zwierząt” – poszerzenie słownictwa.
–  „Mama do..., tata do..., dziecko do...” – zabawa grupowa, utrwalenie słownictwa 

związanego z nazwami zwierząt gospodarskich.
– „Rodzinki” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
– „Ranek na farmie” – ćwiczenia poranne w parach.
– „Gęś” – wysłuchanie wiersza.
– „Zdrobnienia” – poszerzenie słownictwa – „Wierszyki 5-latka” s. 30.
– „Drobiowe gadki do sąsiadki” – ćwiczenia ortofoniczne.
– „W kurniku” – opowieść ruchowa do piosenki.
–  „Pisklęta” –karty pracy cz. 3, s. 1 – ćwiczenie spostrzegania i liczenia w zakresie 

pięciu.
–  „W kurniku” – praca plastyczna z odbijaniem dłoni.

Zajęcia poranne

„Rodziny zwierząt” – poszerzenie słownictwa

Przebieg:
Podaj przykłady popularnych nazw zwierząt, zapytaj, czy dzieci wiedzą, jak 

nazywają się rodzice: mama i tata i ich dzieci, np.: 
Koń: klacz – źrebak – ogier
Krowa: krowa – cielę – byk
Świnia: locha – prosię – knur
Koza: koza – koziołek – kozioł/cap
Owca: owca – jagnię – baran
Kura: kwoka – pisklę – kogut
Indyk: indyczka – indyczę – indor 
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Gęś: gęś – gąsiątko – gąsior
Dzieci powtarzają nazwy głośno, powtórnie z wyklaskiwaniem, dzieląc je na 

sylaby. 

„ Mama do..., tata do..., dziecko do...” – zabawa grupowa, utrwalenie 
słownictwa związanego z nazwami zwierząt gospodarskich

Przebieg:
Dzieci siedzą w kręgu z nogami wyprostowanymi w rozkroku i turlają piłkę 

do wybranej osoby, podając nazwę zwierzęcia z dowolnej rodziny zwierząt 
gospodarskich. Osoba, która otrzyma piłkę, podaje nazwę członka tej rodziny. 
Następnie turla ją do kolejnej osoby, podając nazwę członka innej rodziny zwierząt.

„Rodzinki” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa

Przebieg:
Przygotuj po kilka szarf w różnych kolorach. Dzieci wybierają szarfy. Włącz 

dowolną muzykę do biegu. Podczas gdy słychać muzykę, dzieci biegają po sali w 
dowolnych kierunkach, przy zatrzymaniu muzyki – tworzą koła, łącząc się w rodzinki 
zwierząt, zgodnie kolorem szarf, i kucają – odpoczywają. Zabawę powtarzamy.

„Ranek na farmie” – ćwiczenia poranne w parach

Zajęcia główne

„Gęś” – wysłuchanie wiersza

Przebieg:
Przeczytaj wierszyk „Gęś” i pokazuj dzieciom dłoń z narysowanymi na opuszkach 

palców jednej dłoni oczami i dziobami kaczek – córeczek i na palcu wskazującym 
drugiej ręki – synka:

Pani gąsce w pewien piątek
Sześć wykluło się gąsiątek
(jeden chłopczyk, pięć dziewuszek),
Wszystkie strojne w żółty puszek. 

Choć zadanie to niełatwe,
Gąska dba o liczną dziatwę:
Młode gąski karmi, poi...
Obowiązków się nie boi!

Urszula Kozłowska, Gęś, w: Bajeczki z podwórka i znad rzeczki, 
Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk
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„Zdrobnienia” – poszerzenie słownictwa – „Wierszyki 5-latka” s. 30

Przebieg: 
Podaj przykłady nazw zwierząt, a dzieci dopowiadają zdrobnienia:
Mała kaczka to kaczuszka.
Mała krowa to krówka.
Mała owca to owieczka.
Mały koń to konik.

Dzieci, oglądają ilustrację małych zwierząt na karcie pracy i podają ich nazwy: 
Mała gęś to…gąsiątko.
Mała kura to kurka.
Mały lew to lwiątko.
Mały kot to kotek.
Mała małpa to małpka.
Mała koza to kózka.

 
„Drobiowe gadki do sąsiadki” – ćwiczenia ortofoniczne

Przebieg:
Dzieci naśladują głosy ptaków hodowanych w gospodarstwie:
Kura – ko-ko-ko
Gęś – gę-gę-gę
Kaczka – kwa-kwa-kwa
Indyk – gul-gul -gul

„W kurniku” – opowieść ruchowa do piosenki

Przebieg:
Zapoznaj dzieci z piosenką i zaproś do zabawy związanej z piosenką.

W kurniku od rana
Coś się dzisiaj dzieje,
(Kury gdaczą z całej siły,
Kogut głośno pieje.)   bis

Już nadeszła wiosna,
Skorupki pękają, 
(A kurczątka co sił w nóżkach
Kurom uciekają.)   bis

Wracajcie, wracajcie
Szybko do kurnika,
(Dostaniecie do jedzenia
Ziarnek słonecznika).   bis

Nie chcemy, nie chcemy,
Zabawę wolimy,
(Siedzieliśmy w swych skorupkach
Od połowy zimy).    bis
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Ciemna noc nadeszła,
więc się posłuchały.
I pod skrzydła swojej mamy
Chętnie się schowały.    bis

  W kurniku, słowa i muzyka Danuta i Karol Jagiełło,  
  płyta CD, Ulubione piosenki przedszkolaka, Solifon 2008

Podczas następnego słuchania piosenki dzieci przyjmują role i ilustrują treść 
piosenki: 

•  1. zwrotka: Dwoje dzieci, które przyjmują rolę kury i koguta, zakłada szarfy: 
czerwoną i niebieską. Pozostałe – pisklęta w żółtych szarfach – kucają 
w krążkach gimnastycznych rozłożonych na podłodze.

Kogut spaceruje swobodnie po sali i na koniec zwrotki pieje kuku-ryku, kura krąży 
wokół obręczy i rytmicznie gdacze na sylabie -ko.

•  2. zwrotka: Kurczęta wybiegają ze swych skorupek – obręczy, swobodnie biegają 
i popiskują na sylabie -pi.

•  3. zwrotka: Podczas gdy kura chodzi po sali i wykonuje gest sypania ziarenek, 
kurczęta stają, przecząco kiwają głową i palcem, mówiąc: nie, nie, nie.

•  4. zwrotka: Dzieci dobierają się w pary i tańczą podczas piosenki.
•  5. zwrotka: Kura rozkłada szeroko ręce-skrzydła, a kogut zagania kurczęta, które 

kucają przy mamie i cicho powtarzają sylabę - pi.

Zajęcia popołudniowe

„Pisklęta” – karty pracy cz. 3, s. 1 – ćwiczenie spostrzegania i liczenia w zakresie 
pięciu

Polecenie:
Na podwórku pomieszały się pisklęta kury i kaczki. Znajdź pięć kaczuszek 

i pokoloruj kurczęta.

„W kurniku” – praca plastyczna z odbijaniem dłoni

Przebieg: 
Przygotowujemy dla dzieci tacki z gęstą farbą plakatową i kolorowe kartki. 

Dzieci odbijają na kartce dwie dłonie obok siebie, z szeroko rozstawionymi palcami. 
Domalowują oczy, grzebyki oraz ziarenka – kropki opuszkami palców. 

Inne propozycje według pomysłu dzieci, np.: ogon koguta – z odbitych kilkakrotnie 
dłoni, umoczonych w kilku kolorach farb, a głowa i tułów domalowane palcem lub 
dorysowane kredkami.
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DZIEŃ TRZECI: GĄSKA GOSIA

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Wrona i ser ” – zapoznanie z treścią wiersza (fragm.).
– „Kanapki z serem” – zajęcie kulinarne.
– „Ranek na farmie” – ćwiczenia poranne w parach.
– „G jak gąska” – słuchanie opowiadania i ćwiczenie słuchu fonematycznego.
– „Gęś z dwójki” – ćwiczenia graficzne.
– „Na wiejskim podwórku” – ćwiczenia gimnastyczne.
– „Stary Donald” – zabawa ortofoniczna przy popularnej piosence „Stary Donald”.
– „Esy-floresy” – „Akademia malucha. Literki” – literka g.

Zajęcia poranne

„Wrona i ser” – zapoznanie z treścią wiersza (fragment)

Przebieg:
Przedstaw w kąciku teatralnym za pomocą kukiełek treść wiersza:

Niech mi każdy powie szczerze,
Skąd się wzięły dziury w serze?
Indyk odrzekł:
Ja właściwie, sam się bardzo dziwię.
Kogut zapiał z galanterią:
Kto by też brał ser na serio?
Owca stała zadumana:
Pójdę, spytam się barana.
Koń odezwał się najprościej:
Moja rzecz to dziury w moście.
Pies  obwąchał ser dokładnie:
Czuję kota, on tu kradnie!
Kot udając, że nie słyszy:
Dziury robią myszy.
Przyleciała wreszcie wrona:
Sprawa będzie wyjaśniona.
Próbę dziur natychmiast zrobię,
Bo mam świetne czucie w dziobie.

Jan Brzechwa, Wrona i ser, w: Zabawa w teatr, Poznań 2010, Publicat S.A.

A Waszym zdaniem, co jest przyczyną, że w serze są dziury?

„Kanapki z serem” – zajęcie kulinarne

Przebieg:
Dzieci pomagają przygotować kanapki z różnymi gatunkami sera. Podczas 

śniadania oceniają ich walory smakowe.
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„Ranek na farmie” – ćwiczenia poranne w parach

Zajęcia główne

„G jak gąska” – słuchanie opowiadania i ćwiczenie słuchu fonematycznego

Przebieg:
Nauczyciel czyta dzieciom treść opowiadania i rozkłada przed nimi obrazki 

(narysowane lub wycięte z gazet) ilustrujące słowa na głoskę g, które pojawiają się 
w treści i kilka innych, nie związanych z treścią i rozpoczynających się inną głoską.
 

Była sobie gąska Gosia – nie dość, że gaduła, to jeszcze pełna zwariowanych 
pomysłów. Pewnego dnia wyszła na spacer z garnkiem na głowie. 

– Co ty wyprawiasz?! – gęgały jej koleżanki. – wyglądasz jak grzyb, a nie jak 
elegancka panienka!

Ale Gosia wcale się w tym nie przejmowała. Spacerowała sobie po łąkach, 
zrywała kwiatki i zajadała się gruszkami – i nie zawracała uwagi na biadolące 
koleżanki.

– Żaden gąsior cię nie zechce! – tłumaczyły jej inne gęsi. Jednak Gosia nie tylko 
nie zdjęła garnka, ale jeszcze ozdobiła go kwiatkami i gałązką. Nagle ...

– Cześć! – usłyszała Gosia. Przed nią stał dziwnie wyglądający gąsior – na 
głowie miał czapeczkę z gazety, pod pachą gitarę, a na szyi wisiorek z guzików.

– Cześć, jestem Grześ – przedstawił się gąsior.
– A ja Gosia – powiedziała gąska.
– A my... – chciały przedstawić się koleżanki Gosi.
Ale nikt już nie zwracał na nie uwagi... 

Grzegorz Kasdepke, G jak gąska, w: Niesforny alfabet, 
Łódź 2006, Wydawnictwo „Literatura”

Poproś, by dzieci podały słowa rozpoczynające się głoską g występujące 
w opowiadaniu i wybrały właściwe obrazki spośród przygotowanych przez Ciebie. 

Dzieci podają przykłady innych słów rozpoczynających się głoską g i takich, 
w których występuje w środku lub na końcu słowa.

„Gęś z dwójki” – ćwiczenia graficzne

Przebieg:
Pokaż, jak narysować gęś z „dwójki”, a dzieci dorysowują gąski do różnej wielkości 

dwójek narysowanych przez Ciebie lub rysują samodzielnie. 

„Na wiejskim podwórku” – ćwiczenia gimnastyczne
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Zajęcia popołudniowe

„Stary Donald” – zabawa ortofoniczna przy popularnej piosence „Stary Donald”

Przebieg:
Śpiewaj piosenkę, a dzieci pomagają śpiewać powtarzające się: Ija, Ija o! oraz 

naśladują głosy zwierzęcia, o którym jest mowa w zwrotce, rytmicznie wymawiając 
sylaby:

Stary Donald farmę miał.
Ija, ija, o!
Na tej farmie gąski miał,
Ija, ija, o!
Gąski: gę, gę, gę...
Stary Donald farmę miał.
Ija, ija, o!
Na tej farmie kurki miał,
Ija, ija, o!
Kurki: ko, ko, ko...
Stary Donald farmę miał.
Ija, ija, o!
Na tej farmie świnki miał,
Ija, ija, o!
Świnki: kwi, kwi, kwi...
Stary Donald farmę miał.
Ija, ija, o!
Na tej farmie krowy miał,
Ija, ija, o!
Krowy: mu, mu, mu...
Stary Donald farmę miał.
Ija, ija, o!
Na tej farmie owce miał,
Ija, ija, o!
Owce: be,be,be...
itd.np.
Kozy; me, me, me
Indyki: gul,gul,gul
Konie: I cha ha, iha ha, i ha ha...

Stary Donald, w: Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, ARTI SJ

„Esy-floresy” – „Akademia malucha. Literki” – literka g

Polecenie:
Narysuj po śladzie literkę g. Pokoloruj obrazki, których nazwy mają na początku 

głoskę g. 
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DZIEŃ CZWARTY: URODZINY GĄSKI

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Były sobie kurki trzy” – zabawa muzyczno-ruchowa.
– „Ranek na farmie” – ćwiczenia poranne w parach.
– „Urodziny gąski ” – wysłuchanie rymowanki. 
– „W Liczbolandii” – liczenie na konkretach, liczebniki porządkowe.
– „Liczymy jajka” – wykonanie karty pracy cz. 3, s. 12, 13 – liczenie w zakresie 5.
– „Pięć palców” – zabawa z liczeniem (wg Klanzy).
– „W kurniku” – opowieść ruchowa do piosenki – rytmika.
– „Cyferkowo” – ćwiczenia grafomotoryczne w zakresie dużej motoryki.
– „Esy-floresy” – rysowanie po śladzie – „Akademia malucha. Cyferki” – 5.

Zajęcia poranne

„Były sobie kurki trzy” – zabawa muzyczno-ruchowa

Przebieg:
Kiedy śpiewasz popularną piosenkę, dzieci ustawione w rzędy po troje chodzą po 

sali i na słowa: raz dwa – klaszczą rytmicznie.

Wyszły w pole kurki trzy
i gęsiego sobie szły.
Pierwsza przodem, w środku druga,
trzecia z tyłu oczkiem mruga.
I tak sobie kurki trzy, 
Raz, dwa, raz, dwa w pole szły.

Kurki trzy, słowa polskie Henryk Roztworowski, melodia fancuska, 
w: Urszula Smoczyńska, Kalendarz muzyczny w przedszkolu, 
Warszawa 2012, Wydawnictwo „Pani Twardowska”

Przy powtórzeniach dzieci tworzą nowe trójki.

„Ranek na farmie” – ćwiczenia poranne w parach

Zajęcia główne

„Urodziny gąski” – wysłuchanie fragmentu rymowanki 

Przebieg:
Rozłóż pięć talerzyków (np. papierowych).
Dzieci po raz kolejny słuchają wiersza i do talerzyków przyporządkowują sylwety 

zwierząt występujących w utworze, a następnie, muszą je policzyć, posługując się 
liczebnikami porządkowymi.
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W dniu urodzin, przy niedzieli,
Gąska ciastem gości dzieli.
Pierwszy talerz jest dla kury,
Drugi dostał kotek bury,
Trzeci trzyma myszka mała,
czwarty ma owieczka biała.
Piąty gąska dała krowie...

Urszula Kozłowska, Urodziny gąski, w: Wierszyki 5-latka, 
Ożarów Mazowiecki 2009, Wydawnictwo Olesiejuk

„W Liczbolandii” – liczenie na konkretach, liczebniki porządkowe

Przebieg:
Rozłóż na półmiskach jaja różnej wielkości, np.: 5 malutkich jajek przepiórki, 

4 małe, np. zielononóżki, 3 duże jaja kurze i większe 2 jajka kacze (może być też 1 jajo 
strusie). Dzieci określają wielkość jaj i mówią „na oko” – gdzie jest najwięcej jaj ich 
zdaniem. 

Następnie poproś, by dzieci policzyły, ile jest jaj każdego rodzaju i ustawiły 
półmiski w kolejności rosnącej liczby jaj, a następnie dołożyły na półmiski tyle jaj, by 
wszędzie było po pięć. A Ty zaprezentuj dzieciom cyfrę 5.
 
„Liczymy jajka” – wykonanie karty pracy cz. 3 s. 12, 13 – liczenie w zakresie 5

Polecenie:
Dorysuj jaja według opisu: Kura ma pięć jaj, kaczka trzy, a indyczka cztery jaja 

w gnieździe. Opowiedz, co widzisz na obrazku.
Następnie dzieci porównują z drugą kartą:
Przyklej naklejki z brakującymi zwierzętami i dorysuj brakujące elementy. 

„Pięć palców” – zabawa z liczeniem (wg Klanzy)

Przebieg:
Dzieci siadają w kole w siadzie skrzyżnym i zgodnie ze słowami wyliczanki 

(piosenki) pokazują kolejne palce prawej dłoni, a następnie uderzają nimi rytmicznie 
w podłogę:

Ja jeden palec mam    x3
i coraz szybciej gram.
Ja dwa palce mam   x3
I coraz szybciej gram.
Ja trzy palce mam    x3
I coraz szybciej gram.
Ja cztery palce mam    x3
I coraz szybciej gram.
Ja pięć palców mam   x3
I coraz szybciej gram.

Zmieniamy dłoń i powtarzamy zabawę. 
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„W kurniku” – opowieść ruchowa do piosenki – rytmika

Zajęcia popołudniowe

„Cyferkowo” – ćwiczenia grafomotoryczne w zakresie dużej motoryki

Przebieg:
Zawieś na tablicy cyfry narysowane na arkuszu w formacie A3, z zaznaczonym 

strzałką kierunkiem. Kolejne dzieci rysują różnymi przyborami: kredką, flamastrem, 
węglem rysunkowym, olejnymi pastelami, kredą cyfry 1–5 po śladzie.

„Esy-floresy” – rysowanie po śladzie – „Akademia malucha. Cyferki” – 5

Przebieg:
Dzieci rysują po śladzie cyfrę 5, zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałkami.

 
DZIEŃ PIĄTY: SKĄD TO MAMY?

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Koń” – słuchanie wiersza – wprowadzenie do zabawy.
– „Konie wyścigowe” – zabawa ruchowa.
– „Koniki” – ćwiczenia logopedyczne.
– „Ranek na farmie” – ćwiczenia poranne w parach.
– „Skąd to mamy? ” – poszerzanie wiedzy o pochodzeniu niektórych produktów. 
– „Co jest w środku koła” – zabawa dydaktyczna.
– „Kostki domina” – czytanie globalne – wykonanie karty pracy cz. 3, s. 4.
– „Gospodarstwo” – wykonanie pracy technicznej.
– „Miała baba koguta” – zabawa przy popularnej piosence. 
– „Piórka ” – ćwiczenia oddechowe.
– „Gąski, gąski do domu” – zabawa popularna z elementem biegu.

Zajęcia poranne

„Koń” – wprowadzenie do zabawy wierszem

Przebieg;
Dzieci słuchają recytacji fragmentu wiersza „Koń”:

Konik dostał wiązkę siana,
Więc mu humor dopisuje.
Gna przez łąki już od rana,
Aż mu grzywa podskakuje.

Urszula Kozłowska, Koń, w: Bajeczki z podwórka i znad rzeczki, 
Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk
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„Konie wyścigowe” – zabawa ruchowa

Przebieg:
Dzieci naśladują konie – bieg w miejscu i ilustrują ruchem treść poleceń 

nauczyciela: 
Konie stoją przed startem w gotowości.
•  „Start” – biegną w miejscu, podnosząc wysoko kolana.
•  „Kałuża” – dzieci wykonują podskok obunóż.
•  „Zmęczone konie” – bieg w miejscu, zwalniają bieg. 
•  „Drążek” – przeskakują w wykroku z nogi na nogę.
•  „Gałąź” – dzieci kucają. 
•  „Przyspieszają” – zwiększają szybkość biegu. 
•  „Meta” – wyskok w górę z radości.
•  „Trucht” – zwalniają bieg. 

„Koniki” – ćwiczenia logopedyczne

Przebieg:
Dzieci zamieniają się w konia lub woźnicę i naśladują:
odgłos kopyt – kląskanie,
zadowolony koń – parskanie,
woźnica chce, by koń ruszył – cmokanie, 
woźnica zatrzymuje konia – prrr... 

„Ranek na farmie” – ćwiczenia poranne w parach
 
Zajęcia główne

„Skąd to mamy?” – poszerzanie wiedzy o pochodzenie niektórych produktów 

Przebieg:
Na wstępie dzieci słuchają recytacji wiersza pt.: „Krowa”:

Nasza krowa, czarno-biała, 
Wygrzewając w słońcu łatki, 
Trawę cały dzień skubała,
Żuła mlecz i polne kwiatki.

Teraz od niej znów dostanę
Kubek mleka z pianką białą
I mamusia na śniadanie
Ugotuje mi kakao.

 
Urszula Kozłowska, Krowa, w: Bajeczki z podwórka i znad rzeczki, 
Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk

Rozmowa z dziećmi na temat korzyści, jakie mamy z chowu zwierząt gospodarskich:
– kury, gęsi, kaczki – jajka, mięso,
– krowy, kozy – mleko, mięso, skóry,
– owce – wełna, ser, 
– świnie tj. trzoda chlewna – mięso, skóry.
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„Co jest w środku koła” – zabawa dydaktyczna

Przebieg:
Pokazuj dzieciom przetworzone produkty: masło, ser, buty, pasek, czapkę wełnianą, 

szalik, sweter, jasiek, kurtkę puchową itp. i poproś o podanie pochodzenia tych produktów.

„Kostki domina” – czytanie globalne – karty pracy cz. 3, s. 4

Polecenie:
Przyjrzyj się obrazkom i podpisom pod nimi. Wytnij wszystkie obrazki z tej i następnej 

karty. Zapamiętaj, jak wygląda obrazek, a jak jego nazwa. Złóż karteczki wzdłuż przerywanej 
linii. Potem odwróć je obrazkiem do dołu i spróbuj przeczytać nazwy. Po przeczytaniu 
sprawdź, czy zgadza się nazwa z obrazkiem.

„Gospodarstwo” – wykonanie pracy technicznej

Przebieg:
Wykorzystujemy kolorowe pudełeczka po jogurtach i serkach – doklejamy głowę 

z kółka, uszy, rogi, dorysowujemy oczy, nosy, doklejamy ogony ze sznurka, np.: krowa 
z pudełka po „Monte”, owieczka z białego, konik z brązowego itd. 

Wykonane zwierzątka mogą posłużyć dzieciom do zabawy, po której ustawiamy 
prace na wystawce, np. robimy z pudelka po butach oborę – dom dla zwierząt 
gospodarskich. 

„Miała baba koguta” – zabawa przy popularnej piosence 

Przebieg:
Śpiewaj lub recytuj słowa popularnej piosenki, a dzieci słuchając, unoszą wykonane 

przez siebie zwierzęta, zgodnie z treścią i naśladują ich głosy na koniec zwrotki. 
Śpiewajcie wspólnie powtarzające się frazy:

Miała baba /koguta/    x3
Wsadziła go /do buta/   x3
Siedź!
O mój miły /kogucie, kogucie/   x3
Jakże ci tam /w tym bucie, w tym bucie/ x3
Jest?
Miała baba /indora/    x3
Wsadziła go /do wora/   x3
Siedź!
O mój miły /indorze, indorze/   x3
Jakże ci tam /w tym worze, w tym worze/ x3
Jest?
Miała baba /kokoszkę/    x3
Wsadziła ją /w pończoszkę/   x3
Siedź!
Moja miła /kokoszko, kokoszko/  x3
Jakże ci tam /w pończoszce, w pończoszce/ x3
Jest?

Miała baba koguta, w: Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, ARTI SJ
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Zajęcia popołudniowe

„Piórka ” – ćwiczenia oddechowe

Przebieg:
Rozdaj dzieciom piórka, każdemu po jednym, i zaproś do zabawy:
Wszyscy kładą piórka na otwartej dłoni i dmuchają, nabierając powietrza nosem i 
dmuchając ustami.

„Gąski, gąski do domu” – zabawa popularna z elementem biegu

Przebieg:
Wybieramy jedno dziecko, które odegra rolę wilka. Staje z boku sali. Nauczyciel 

stoi po przeciwnej stronie sali, niż są ustawione dzieci i woła: 

Nauczyciel:  – Gąski, gąski do domu!
Dzieci:  – Boimy się!
Nauczyciel:  – Czego?
Dzieci:  – Wilka złego!
Nauczyciel:  – A gdzie on jest?
Dzieci:  – Za płotem!
Nauczyciel:  – Co pije?
Dzieci:  – Pomyje! 
Nauczyciel:  – Co gryzie?
Dzieci:  – Kosteczki! 
Nauczyciel:  – Szybko do domu biegnijcie gąseczki!

Dzieci biegną do nauczyciela, a wilk łapie gąski – złapany zostaje wilkiem przy 
powtórzeniu zabawy.
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CIEKAWOSTKI
•  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (23.04) – został proklamowany 

w marcu 1997 (lub w 1996) r. przez UNESCO z inicjatywy rządu Hiszpanii 
i Międzynarodowej Unii Wydawców. Symbolem święta jest czerwona róża, co łączy 
się  z katalońskim zwyczajem obdarowywania najbliższych książkami i różami. 

•  Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2.04) – obchodzony od 1967 r. 
w rocznicę urodzin H. Ch. Andersena.

•  Międzynarodowy Dzień Ziemi (Dzień Matki Ziemi) (22.04) – proklamowany w 1970 r. przez 
amerykańskiego senatora z Wisconsin Gaylorda Nelsona, zasięg światowy nadany w 1990 r.

Przytoczone utwory literackie:
1.  Julia Duszyńska, Prima-aprilis, w: Kolorowy świat, Warszawa 1968, Instytut 

Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.
2.  Urszula Kozłowska, Na podwórku, w: Wierszyki 5-latka, Ożarów Mazowiecki 2011, 

Wydawnictwo Olesiejuk.
3.  Urszula Kozłowska, Gęś, w: Bajeczki z podwórka i znad rzeczki, Ożarów 

Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk.
4.  Czytaj obrazki według wzoru, w: Wierszyki 5-latka, Ożarów Mazowiecki 2011, 

Wydawnictwo Olesiejuk.
5.  Jan Brzechwa, Wrona i ser, w: Zabawa w teatr, Poznań 2010, Publicat S.A.
6.  Grzegorz Kasdepke, G jak gąska, w: Niesforny alfabet, Łódź 2006, Wydawnictwo 

„Literatura”. 
7.  Stary Donald, w: Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, ARTI SJ.
8.  Akademia malucha. Literki – literka g, Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk.
9.  Kurki trzy, sł. polskie Henryk Roztworowski, muz. mel fancuska, w: Kalendarz 

muzyczny w przedszkolu, Urszula Smoczyńska, Warszawa 2012, Wydawnictwo 
„Pani Twardowska”.

10.  Były sobie kurki trzy, w: Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, ARTI SJ.
11.  Urodziny gąski, w: Wierszyki 5-latka, Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk.
12.  Akademia malucha. Cyferki – 5, Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk.
13.  Urszula Kozłowska, Koń, w: Bajeczki z podwórka i znad rzeczki, Ożarów 

Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk.
14.  Urszula Kozłowska, Krowa, w: Bajeczki z podwórka i znad rzeczki, Ożarów 

Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk.
15. Miała baba koguta, w: Moje polskie rymowanki, Warszawa 2010, ARTI SJ.
16.  Julia Duszyńska, Prima-aprilis, w: Kolorowy świat, Warszawa 1968, Instytut 

Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Przytoczone utwory muzyczne:
1.  D. i K. Jagiełło, W kurniku, w: Piosenki, zabawy i tańce dla dzieci. Wiosna – lato, 

cz. 2, 2000 LA COSTA
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TYDZIEŃ DRUGI: ŚWIĘTA WIELKANOCNE

DZIEŃ PIERWSZY: NIEDZIELA PALMOWA

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Owies dla baranka” – siew nasion owsa.
– „Baranek z futerka” – wykonanie kukiełki.
– „Świąteczne ćwiczenia” – ćwiczenia poranne.
– „Palemka” – rozmowa z dziećmi na podstawie obrazków.
– „Wielkanocna palemka” – rytmy, powtarzanie wzoru.
– „Palmy wielkanocne” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
– „Świąteczne porządki” – ćwiczenia gimnastyczne.
– „Kartki świąteczne” – utrwalanie tradycji przesyłania życzeń świątecznych. 
– „Życzenia świąteczne” – przykłady tekstów życzeń wielkanocnych.
– „Kartki świąteczne” – wykonanie kartek świątecznych metodą quillingową. 
– Tworzymy kącik świąteczny.

Zajęcia poranne

„Owies dla baranka” – siew nasion owsa

Przebieg:
W doniczce, pudełku po jogurcie lub w słoiczku z ziemią dzieci wysiewają nasiona 

owsa, odstawiają w nasłonecznionym miejscu i podlewają codziennie przez kolejne 
dni.

„Baranek z futerka” – wykonanie kukiełki

Przebieg:
Mały rulonik ze sztywnego papieru, np. rolkę po papierze toaletowym, oklejamy 

kawałkami białego futerka, watą lub kulkami z białej bibułki. Przeciągamy przez 
środek rulonu dwa zwisające sznureczki, na końcu których przyklejamy kuleczki 
z plasteliny – kopytka. Na jednym końcu rurki doklejamy głowę baranka – kółko 
z papieru z narysowanym pyszczkiem, oczami, uszami i różkami lub kulkę z plasteliny. 
Z drugiej strony doklejamy krótki sznureczek – ogon. Całość przebijamy długą 
wykałaczką i wstawiamy do swojej doniczki z posianym owsem.

„Świąteczne ćwiczenia” – ćwiczenia poranne

Przebieg:
•  „Czekoladowe zajączki” – zabawa orientacyjno-porządkowa – dzieci w rozsypce 

kicają po sali. Na hasło: „jastrząb” zastygają w bezruchu. Jeśli któreś się 
poruszy, siada na dywanie w siadzie skrzyżnym i czeka jedną kolejkę. 

•  „Cukrowe baranki” – z elementem czworakowania – dzieci spacerują na 
czworakach po sali. 
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•  „Kurza rodzinka na spacerze” z elementem biegu i marszu – na hasło: 
„kurczaki” – dzieci biegają na paluszkach, na hasło: „kwoki” – maszerują po sali, 
na hasło: „koguty” – szurają stopami po podłodze i wydłużają krok.

•  „Rozsypane pisanki” – z elementem toczenia się – dzieci ułożone na boku 
w rękoma wyciągniętymi wzdłuż ciała toczą się z jednego końca sali na drugi 
i z powrotem. 

•  „Odpoczynek” – relaks – dzieci układają się w wygodnej pozycji na podłodze, 
zamykają oczy i słuchają relaksacyjnej muzyki. 

Zajęcia główne

„Palemka” – rozmowa z dziećmi na podstawie obrazków

Przebieg:
Opowiedz dzieciom o Wielkanocy. Okres przed Wielkanocą nazywa się Wielkim 

Tygodniem. Poprzedzony jest Niedzielą Palmową, zwaną też Kwietną lub Wierzbną. 
Nazwa pochodzi od zwyczaju święcenia palmy, która symbolizuje radość i jest wróżbą 
szczęścia na cały rok. Palemki robione są z gałązek wierzbowych, bukszpanu, tui 
i ozdabiane kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami, kłosami. Poświęcone 
palemki, zatknięte za obraz lub włożone do wazonów, chroniły mieszkanie przed 
nieszczęściem. Wierzono, że połkniecie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie 
i bogactwo. W wielu miejscach w kraju: na Mazowszu, Kurpiach, Żywiecczyźnie 
organizowane są konkursy na najdłuższą palmę. 

Pokaż dzieciom różne palmy lub ich zdjęcia z gazet, książek lub z Internetu 
(w wyszukiwarce pod hasłem palmy wielkanocne – grafika).

„Wielkanocna palemka” – rytmy, powtarzanie wzoru

Przebieg:
Rozdaj dzieciom figury geometryczne: wycięte z papieru lub klocki geometryczne 

Dienesa. Następnie na dużym arkuszu zawieszonym na tablicy rysuj od dołu kolejne i 
powtarzające się warstwy palmy: duży trójkąt ustawiony na wierzchołku, nad nim trzy 
małe kółka, trójkąt ...dzieci dopowiadają, co będzie dalej.

Dzieci samodzielnie układają palmę z przygotowanych figur, według podanego 
wzoru. Wyklaskują rytm: trójkąt – uderzenie rękoma w stolik, kółeczka – trzy 
klaśnięcia... Przedstawiają rytm ruchem: na trójkąt – krok, na kółka – trzy podskoki...  

Następnie każde dziecko układa własną palmę z powtarzających się elementów – 
sekwencji figur geometrycznych. Palmy z figur wyciętych z papieru naklejają na kartce 
i zawieszają na tablicy. W przypadku układania wzorów z klocków – wyklaskują 
ułożone rytmy. 

„Palmy wielkanocne” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Przebieg:
Dzieci biegają w rozsypce po sali, na hasło: „dwójki” lub „trójki” lub „czwórki” 

itp. – ustawia się w rzędach tyle dzieci, ile podałaś w haśle. Na hasło: „palma 
wielkanocna” – dzieci ustawiają się w długim rzędzie. 
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„Świąteczne porządki” – ćwiczenia gimnastyczne

Przebieg:
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki, by mieszkanie lśniło 

czystością. W przekazach ludowych porządki mają też symboliczne znaczenie. 
Wierzono, że wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.

Dzieci powinny pomagać dorosłym w przedświątecznych porządkach. Zaczynamy!
•  „Sprzątamy porozrzucane zabawki” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu.
Rozrzuć woreczki gimnastyczne, a dzieci chwytają je palcami stopy i wkładają do 

pojemnika ustawionego na środku sali.
•  „Pranie” – ćwiczenia dłoni i ramion.
Dzieci, stojąc, pocierają dłonie zwinięte w pięści – piorą, machają równolegle 

ramionami przed sobą – strzepują mokre pranie.
•  „Wieszanie prania” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych.
Dzieci wykonują skłon (wydech ustami) i wyprost; ręce wyprostowane nad głową 

(wdech nosem), stają na palcach. Powtarzamy całość kilka razy.
•  „Segregowanie” – zabawy z elementem celowania i toczenia.
Dzieci ustawione w rzędzie losują woreczek z pojemnika i rzucają jedna ręką do 

obręczy w kolorze woreczka. 
•  „Odkurzanie” – ćwiczenia oddechowe.
Dzieci, stojąc, wykonują wdech nosem i wydech ustami, z wydłużoną fazą 

wydechu – zdmuchiwanie kurzu.
•  „Wyciąganie prania” – ćwiczenia w siadzie.
Dzieci siadają w parach, naprzeciw siebie, z nogami w rozkroku i podają sobie 

dłonie, ręce proste w łokciach, na zmianę delikatnie przyciągają się. 
•  „Deska do prasowania” – ćwiczenia mięśni brzucha.
Dzieci w klęku odchylają wyprostowany tułów w tył i powracają do pozycji 

wyjściowej. 
•  „Podaj talerz” – zabawa w rzędzie.
Dzieci stoją w rzędzie i podają tarczę nad głową do kolegi stojącego przed nim. 

Pierwsze dziecko w rzędzie przebiega z tarczą na koniec i powtarzamy zabawę.
•  „Mycie okien” – ćwiczenia ramion.
Dzieci wyciągają ręce przed sobą, zataczają koła – do środka i na zewnątrz oraz 

równocześnie w prawą i lewą stronę. 
•  „Froterka” – w siadzie.
Dzieci siadają na podłodze z lekko ugiętymi nogami w kolanach, odpychają się 

piętami, poruszają się po całej sali i obracają wokół własnej osi – froterują podłogę.
•  „Wyciąganie spod szafki” – skłon w klęku.
Dzieci wykonują ukłon japoński – klęk na piętach, ręce wyciągnięte w górę, 

przenoszą proste ręce przed siebie na podłogę, pochylają się, leżą na podłodze – 
odpoczywają. Powrót do klęku.

Zajęcia popołudniowe

„Kartki świąteczne” – utrwalanie tradycji przesyłania życzeń świątecznych 

Przebieg:
Zapytaj dzieci, w jakiej formie można dzisiaj przesłać wiadomości – życzenia 

świąteczne (np. telefonicznie – ustnie lub za pomocą wiadomości SMS, za pomocą 
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poczty elektronicznej – e-mail lub wideo – wiadomości za pomocą Skypa). Tradycyjną 
formą jest przesyłanie kartek świątecznych pocztą.

Pokaż dzieciom kartki świąteczne i zawieś je na tablicy. Poproś, by dzieci wymieniły 
znajdujące się na nich elementy związane ze świętami wielkanocnymi (pisanki, 
zajączki, bazie, baranki, kurczaczki, baby wielkanocne itp.) Zaproponuj, by dzieci 
wykonały własne kartki.

„Życzenia świąteczne” – przykłady tekstów życzeń wielkanocnych

Przebieg:
Przeczyta teksty przykładowych życzeń przygotowanych na karteczkach, które 

dzieci przykleją na wykonanych przez siebie kartkach wielkanocnych: 

– Zdrowych i radosnych świąt Wielkiej Nocy! 
–  Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych składam najserdeczniejsze 

życzenia, szczęśliwej Wielkiej Nocy!
– Wielkanocnych świąt, pełnych miłości spędzonych w gronie rodziny.
– Zdrowych , spokojnych i radosnych świąt wielkanocnych!
–  Wesołych świąt wielkanocnych, na stole pyszności, smacznego jajka, mokrego 

dyngusa, bogatego króliczka...

Życzenia mają czasem żartobliwy charakter np.:
Uśmiechów bez liku i bakalii w serniku, kiełbaski tłuściutkiej i atmosfery milutkiej życzy... 

lub: Porzuć wszystkie rozterki, bo to czas wielkiej wyżerki, ponadto Świąt w szczęście 
owocnych, życzy króliczek wielkanocny lub: Niech zające i barany pospełniają Twoje plany.

„Kartki świąteczne” – wykonanie kartek świątecznych metodą quillingową. 

Przebieg:
Przygotuj kolorowy papier pocięty w paski w niszczarce, wykałaczki, szablony 

z brystolu do odrysowania: jajko, zajączka, baranka oraz kształt koszyczka do 
wycięcia i sztywne kartki dla każdego dziecka, klej i nożyczki.

Dzieci odrysowują od szablonu, wycinają i naklejają koszyczek na kartce. Na 
koszyczku naklejają treść życzeń przygotowanych przez Ciebie. Wybierają kształt 
przygotowanych szablonów, odrysowują w koszyczku. Zwijają paski we właściwym 
kolorze na wykałaczce lub ołówku i przyklejają na narysowany kształt: żółte 
kurczaczki, białe baranki, szare zajączki, kolorowe pisanki. Dorysowują kilka gałązek 
i doklejają wzdłuż nich białe bazie. Wykonane kartki zabierają do domu, by wysłać 
komuś bliskiemu.

Tworzymy kącik świąteczny:
Prosimy dzieci o przyniesienie elementów dekoracyjnych do kącika: pisanek, 

baranków cukrowych z masła lub ciasta, kurczaczków, czekoladowych zajączków, 
serwetek z nadrukiem świątecznym koszyczków, itp. oraz jajka ugotowane na twardo.

Wyrazy do globalnego czytania: Wielkanoc, palma  
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DZIEŃ DRUGI: WIELKANOCNY KOSZYCZEK

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Barwienie jaj” – barwniki z natury.
– „Świąteczny zwierzyniec” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
– „Świąteczne ćwiczenia” – ćwiczenia poranne.
– „Święconka” – poznawanie tradycji.
– „O wiośnie kurczętach i wielkanocnych świętach” – fragment.
– „Co wkładamy do świątecznego koszyczka?” – zabawa dydaktyczna.
– „Gdzie jest pisanka?” – kształtowanie stosunków przestrzennych: w, przed, obok, za.
– „Zabawa z pisanką” – zabawa poszerzająca zasób słownictwa.
– „Pisanki” – nauka pierwszej zwrotki piosenki.
–„Wielkie grzechotanie” – poznanie zwyczaju ludowego.
– „Taniec kurcząt w skorupkach” – zabawa przy muzyce poważnej.
– „Zajączek z figur geometrycznych” – utrwalenie wyglądu figur. 
– „O wiośnie kurczętach i wielkanocnych świętach” – fragment.
–  „Szukanie zajączka” – kultywowanie tradycji obdarowywania słodyczami przez 

wielkanocnego zajączka.

Zajęcia poranne

„Barwienie jaj” – barwniki z natury

Przebieg:
Zaproponuj dzieciom barwienie jaj ugotowanych na twardo, by zrobić z nich 

ozdoby świąteczne. Różne kolory skorupek można uzyskać, stosując naturalne 
barwniki roślinne: wywar z suchych łusek cebuli barwi jajka na brązowo, świeżo 
wyciśnięty sok z buraka zakwaszony sokiem z cytryny barwi pisankę na różne odcienie 
czerwieni, sok z jagód – na fioletowo, zaś woda, w której gotował się szczypiorek lub 
świeża zielona trawa – na zielono.

Dzieci wkładają jajka w ciepły wywar i zostawiają na kilka godzin.

„Świąteczny zwierzyniec” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Przebieg:
Podaj nazwę i pokazuj zwierzątka z kącika świątecznego, a dzieci je naśladują: 

biegają na palcach jak kurczaki i popiskują: pi-pi-pi, podskakują w przysiadzie jak 
zajączki, poruszają się na czworakach po całej sali i beczą: bee...

„Świąteczne ćwiczenia” – ćwiczenia poranne
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Zajęcia główne

„Święconka” – poznawanie tradycji

Przebieg:
Wielka Sobota jest dniem radosnego oczekiwania i świecenia pokarmów. 

Święconka – koszyczek pełen wiktuałów symbolizuje prośbę o obfitość i jest również 
podziękowaniem za dotychczasowe łaski. W koszyczku nie może zabraknąć: jajka 
– symbolu odradzającego się wiosną nowego życia, baranka z ciasta – symbolu 
Chrystusa Zmartwychwstałego, mięsa i wędlin – na znak, że kończy się post. Święci 
się też chrzan, masło – oznakę dobrobytu, chleb, sól. W koszyczku można dzisiaj 
znaleźć cukrowego baranka, czekoladowego królika i pisanki, czyli kolorowe jajka – 
ozdabiane różnymi technikami: malowane, oklejane, wydrapywane w różne wzory 
a koszyczek przyozdabia się zielonymi listkami bukszpanu lub borówki.

„O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach” – fragment wiersza

Przebieg:
Powiedz dzieciom zwrotkę wiersza:

Już baranek z cukru beczy:
– Beee! Pakujcie koszyk dzieci!
Włóżcie jajka, chleb i szynkę,
Mnie i soli odrobinkę. 

 Urszula Kozłowska, Ożarów Mazowiecki 2010, Wydawnictwo Olesiejuk 

„Co wkładamy do świątecznego koszyczka?” – zabawa dydaktyczna
Przebieg:

Oprócz wymienionych elementów ze święconki wyłóż na tacy również inne 
niewielkie przedmioty, np. klocek, bombkę choinkową, okulary przeciwsłoneczne, 
gwiazdkę, samochodzik, piłeczkę itp. Postaw koszyczek wyłożony serwetką i poproś, 
by dzieci włożyły do koszyczka to, co należy. Przygotowaną święconkę ustawiają 
w kąciku świątecznym.

„Gdzie jest pisanka?” – kształtowanie stosunków przestrzennych: w, przed, obok, za

Przebieg:
Postaw przed dziećmi koszyczek, wybierz jedną pisankę z kącika świątecznego 

i poproś, by wskazane dzieci wykonały Twoje polecenia:
– Włóż pisankę do koszyczka; połóż za koszyczkiem; obok koszyczka;połóż przed 
koszyczkiem. Następnie wybrane dzieci zadają pytania – kładą pisankę i pytają 
innych: Gdzie jest pisanka? Wskazane dziecko odpowiada, używając określeń 
położenia w przestrzeni. Jeśli odpowie poprawnie, samo zadaje pytanie kolejnemu 
dziecku.
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„Zabawa z pisanką” – zabawa poszerzająca zasób słownictwa

Przebieg:
Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, przodem do środka koła. Przekaż dziecku 

siedzącemu z prawej strony pisankę i poproś, by ostrożnie się z nią obchodzić, bo 
jest delikatna. Dzieci kolejno otrzymują pisankę i mówią, jaka jest: pisanka jest ładna, 
kolorowa, lekka, barwna, mała itp. Kto powtórzy przymiotnik, wstaje i obchodzi koło 
z pisanką, siada na swoje miejsce i przekazuje następnemu dziecku.

„Pisanki” – nauka pierwszej zwrotki piosenki

Przebieg:
Dzieci słuchają piosenki 

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane,
nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki,
jajka kolorowe,
na nich malowane 
bajki pisankowe.

Pisanki, muzyka Franciszka Leszczyńska, słowa Krystyna Różecka, w śpiewniku: 
Pory roku. Piosenki dla dzieci z akompaniamentem na keyboard cz. 2, Myślenice 
k. Krakowa, Wydawnictwo Muzyczne KORN

Podczas powtarzania słów piosenki dzieci wystukują na instrumentach lub klockach 
drewnianych lub pałeczkach gimnastycznych każdą sylabę. 

„Wielkie grzechotanie” – poznanie zwyczaju ludowego

Przebieg:
Opowiedz dzieciom, jak to w Wielki Piątek, kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał 

się dźwięk kołatek. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc 
przechodniów. Obyczaj ten zachował się do dziś jako zwyczaj obdarowywania dzieci 
w Wielkim Tygodniu grzechotkami. 

„Taniec kurcząt w skorupkach” – zabawa przy muzyce poważnej

Przebieg:
Dzieci słuchają nagrania i tworzą własny akompaniament na grzechotkach 

i kołatkach lub klockach. 

Modest Musorgski, Taniec kurcząt w skorupkach, w: Obrazki z wystawy, Muzyka dla ucha malucha, CD2, DUX 
Recording Producers

przewodnik metodyczny_5 latek_cz3.indd   240 13-02-14   09:39



241

Zajęcia popołudniowe

„Zajączek z figur geometrycznych” – utrwalenie wyglądu figur geometrycznych –
karty pracy cz. 3, s. 15 

Polecenie:
Co to za zwierzę stoi słupka? Wytnij elementy z dołu strony i ułóż je odpowiednio 

na zającu. Przyklej je. Pokaż, jak kica zając.

„O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach” – fragment wiersza

Przebieg:
Dzieci słuchają recytacji wiersza:

Na łakocie ślinka leci...
Czy zajączek był u dzieci?
Poszukajcie szybko, smyki,
Gdzie pochował smakołyki.

Urszula Kozłowska, Ożarów Mazowiecki 2010, Wydawnictwo Olesiejuk

Zachęcamy dzieci do powtórzenia wiersza grupowo i indywidualnie podczas 
szukania czekoladowych jajeczek.

„Szukanie zajączka” – kultywowanie tradycji obdarowywania słodyczami przez 
wielkanocnego zajączka

Przebieg:
Wyrazem wielkanocnej radości może być szukanie przez dzieci niespodzianki – 

wielkanocnego zajączka. Dla was zajączek też przygotował słodką niespodziankę – 
czekoladowe jajeczka. Podpowiedzią niech będą koszyczki – torebki porozkładane 
w sali (lub w ogrodzie przedszkolnym). – „Poszukajcie szybko, smyki, gdzie pochował 
smakołyki”.

Wyrazy do globalnego czytania: pisanki
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DZIEŃ TRZECI: WIELKANOCNE ZWYCZAJE

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Wielkanocne mazurki” – zajęcia kulinarne. 
– „Świąteczne ćwiczenia” – ćwiczenia poranne. 
– „Śmigus-dyngus” – uczymy się wiersza.
– „Śmigus-dyngus” – rozmowa na temat tradycji świątecznych.
– „Pisanka-polewanka” – zabawa plastyczna z kolorową wodą.
– „Szklanka wody” – zabawa wyciszająca.
– „Świąteczne porządki” – ćwiczenia gimnastyczne.
– „J jak ...jamnik ” – wysłuchanie opowiadania.
– „Esy-floresy” – ćwiczenia graficzne – obraz litery j.
–  „Pisanka w literki” – kolorowanie pisanki według kodu literowego –karty pracy 

część 3, s. 14.
 
Zajęcia poranne

„Wielkanocne mazurki” – zajęcia kulinarne 

Przebieg:
Dzieci wyklejają prostokątny kawałek brystolu grubą warstwą ciemnej plasteliny. 

Wtykają w niego kolorowe kulki z plasteliny – ozdabiają mazurek. 

„Świąteczne ćwiczenia” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne 

„Śmigus-dyngus” – uczymy się wiersza

Przebieg:
Dzieci słuchają deklamacji wiersza:

W poniedziałek już od rana,
Wciąż ubywa wody w kranach.
– Śmigus-dyngus! – woła tata,
polewając mnie i brata.
Mamy frajdę murowaną.
Jak Wielkanoc, to Wielkanoc!

Urszula Kozłowska, O wiośnie kurczętach i wielkanocnych świętach, 
Ożarów Mazowiecki 2010, Wydawnictwo Olesiejuk
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„Śmigus-dyngus” – rozmowa na temat tradycji świątecznych

Przebieg: 
Święta wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy 

im wiele ludowych i religijnych obrzędów, o których pamiętamy także dzisiaj. – Kto 
wymieni zwyczaje świąteczne, o których już mówiliśmy? (Przygotowywanie święconki – 
święcenie pokarmów, wykonanie pisanek, kraszanek.)

Dzięki niektórym z nich, świąteczne dni są bardzo radosne. Polewanie wodą 
w wielkanocny poniedziałek jest zabawą doskonale wszystkim znaną. W tym dniu 
oblewają się wszyscy i wszędzie – dlatego nazywa się Lanym Poniedziałkiem, śmigusem-
dyngusem lub świętem lejka. Według wierzeń ludowych zmoczone tego dnia panny 
miały większe szanse na zamążpójście, a jeśli któraś obraziła się, to prędko nie znalazła 
męża. Można było wykupić się od oblania wykonaną własnoręcznie pisanką. Chłopak, 
który wręczył tego dnia pisankę dziewczynie, dawał jej do zrozumienia, że mu się 
podoba.

Kiedyś polewano wodą z wiadra, dzisiaj dzieci polewają plastikowymi jajkami 
i innymi zabawkami do polewania. 

„Pisanka-polewanka” – zabawa plastyczna z kolorową wodą

Przebieg:
Na stoliku przykrytym ceratą połóż kilka jajek-sikawek z wodą zabarwioną tuszem 

lub barwnikami do jajek oraz wycięte z brystolu duże jajo. Dzieci, ustawione dookoła 
stołu, polewają je cienkimi strumieniami. Wysuszoną pisanką dekorujemy salę lub 
korytarz. 

„Szklanka wody” – zabawa wyciszająca

Przebieg:
Dzieci siadają w kole, w klęku na piętach, tyłem do środka koła. Jedno z dzieci 

ze szklanką wody chodzi dookoła kręgu, uważając, by się nie rozlała. Staje przed 
wybranym kolegą, przekazuje mu szklankę i siada na jego miejscu. Drugie dziecko 
wybiera kolejne itd.

„Świąteczne porządki” – ćwiczenia gimnastyczne

Zajęcia popołudniowe

„J – jak ...jamnik” – wysłuchanie opowiadania

Przebieg:
Przeczytaj opowiadanie „J jak jamnik”. Dzieci uważnie słuchają i rysują wszystko 

to, co występuje w opowiadaniu i rozpoczyna się głoską j.

Był sobie jamnik o imieniu Jasio. Słynął jako największy głodomór w całej okolicy.
– Znowu chcesz jeść? – dziwiła się jaszczurka.
– Jak to znowu? – jęczał Jasio. – Jadłem godzinę temu! Na dodatek same jagody!
– Mniam-mniam, jagody! – oblizał się jeleń. – Są prawie tak samo smaczne jak 

jarzębina!
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Ale Jasio uważał, że dużo smaczniejsza jest jajecznica.
– Taka z sześciu jajek! – mruczał z zachwytem. – ze szpinakiem! Albo z ...
– Albo z jabłkiem! – wtrąciła jaskółka.
Jamnik popatrzył na mnie z niesmakiem.
– Jajecznica z jabłkiem? – zapytał. – To musi być obrzydliwe!
– Może i jest – przyznała jaskółka. – Nigdy nie jadłam jajecznicy. Ale przynajmniej 

wiem, gdzie rosną jabłka...
– Gdzie?! Jasio aż przełknął ślinkę.
– Na jabłonce – zachichotała jaskółka. I odleciała.

Grzegorz Kasdepke, J jak jamnik, w: Niesforny alfabet, 
Łódź 2006, Wydawnictwo Literatura

Obejrzyj rysunki dzieci, które udało się im zrobić. Zawieście je na tablicy. Dzieci 
kolejno podają nazwy tego, co narysowały. Podpowiedz brakujące słowa: jamnik, 
Jasio, jaszczurka, jagody, jeleń, jarzębina, jajka, jaskółka, jabłka, jajecznica, jabłonka.

„Esy-floresy” – ćwiczenia graficzne – obraz litery j

Polecenie: 
Napisz po śladzie wielka i małą literę j. Pokoloruj tylko te obrazki, których nazwy 

mają na początku literę j. 
Podaj przykłady innych słów, które rozpoczynają się głoską „j”.

Akademia malucha. Literki, Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk 

„Pisanka w literki” – kolorowanie pisanki według kodu literowego – wykonanie 
karty pracy cz. 3, s. 14

Polecenie:
Pokoloruj pisankę według kodu literowego. Takie same symbole pokoloruj tym 

samym kolorem kredki. Powiedz, co pojawiło się na pisance.

Wyrazy do globalnego czytania: jajko 
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DZIEŃ CZWARTY: LICZYMY PISANKI

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Wzorki na pisankach” – rysowanie wzorów na pisankach.
– „Przepis na wydmuszkę” – zabawa doświadczalna.
– „Malowanie lakierem do paznokci” – pisanka z wydmuszki.
– „Świąteczne ćwiczenia” – ćwiczenia poranne.
– „Pisankowo” – utrwalanie pojęcia: taki sam – różny. 
– „Loteryjka pisankowa” – matematyczna gra dydaktyczna.
– „Rytm pisankowy” – układanie rytmu.
– „Takie same pisanki” – wykonanie karty pracy cz. 3, s. 17. 
– „Pisanki” – nauka drugiej zwrotki piosenki.
– „Esy-floresy – 6 ” – rysowanie po śladzie 
– „Kostka do gry” – zabawa dydaktyczna – liczenie w zakresie sześciu.
– „Wielkanocna szóstka” – ćwiczenie wyobraźni.

Zajęcia poranne

„Wzorki na pisankach” – rysowanie wzorów na pisankach

Przebieg:
Dokończ rysować wzorki na pisankach.

Wierszyki 5-latka,Ożarów Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk

„Przepis na wydmuszkę” – zabawa badawcza

Przebieg:
Zrób dwie dziurki z obu stron jajka, najlepiej igłą. Dzieci dmuchają w jedną 

dziurkę, tak by zawartość jajka wyleciała do miski.

„Malowanie lakierem do paznokci” – pisanka z wydmuszki

Przebieg:
Dzieci malują wydmuszki umieszczone na długiej wykałaczce lakierami do paznokci 

w różnych kolorach. Z wykonanych prac w wazonie układamy bukiet pisankowy. 

„Świąteczne ćwiczenia” – ćwiczenia poranne
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Zajęcia główne

„Pisankowo” – utrwalanie pojęcia: taki sam – różny 

Przebieg:
Pokaż dzieciom kilka pisanek, wśród których dwie są takie same. Dzieci odszukują 

je i wymieniają charakterystyczne cechy, różniące je od innych.  

„Loteryjka pisankowa” – matematyczna gra dydaktyczna

Przebieg:
Przygotuj 12 pisanek wyciętych z kartonu – sześć par – po dwie takie same, np. 

oznaczone taką samą liczbą kropek. Układamy je w 4 rzędach, po trzy, obrazkiem do 
dołu. Dzieci w parach, kolejno odwracają po dwie pisanki i jeśli trafią na parę z takim 
samym wzorem, zostawiają je na swoim miejscu, obrazkiem do góry. Jeśli pisanki nie 
są takie same – odkładają je na miejsce obrazkiem do dołu, zakryte i zapamiętują 
ich położenie (podobnie jak w loteryjce), co wykorzystują przy kolejnym odkrywaniu 
pisanek.

„Rytm pisankowy” – układanie rytmu

Przebieg:
Dzieci dobierają się parami. Każde z nich dostaje taki sam komplet sześciu 

pisanek wyciętych z kartonu – oznaczonych od 1 do 6 kropek. Jedno z dzieci układa 
pisanki w dowolnej kolejności, a drugie dziecko powtarza ten rytm. Następnie 
zamieniają się rolami. 

„Takie same pisanki” – karty pracy cz. 3, s. 17 

Polecenie:
Wszystkie pisanki powinny być identyczne, dorysuj brakujące elementy.

„Pisanki” – nauka drugiej zwrotki piosenki

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej 
laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

Krystyna Różecka, muzyka Franciszka Leszczyńska, Pisanki, w śpiewniku: Pory roku. 
Piosenki dla dzieci z akompaniamentem na keybord cz. 2, Myślenice k. Krakowa, 
Wydawnictwo Muzyczne KORN, wydanie 1
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Zajęcia popołudniowe

„Esy-floresy – 6” – rysowanie po śladzie – 6. 

Polecenie:
Napisz po śladzie cyfrę sześć. Policz śnieżynki, narysuj w dwóch pętlach po sześć 

elementów.
 

Akademia malucha. Cyferki

„Kostka do gry” – zabawa dydaktyczna liczenie w zakresie sześciu

Przebieg:
Każde dziecko z pary rzuca kostką, wybiera ze swojego kompletu pisankę z odpowiednią 

liczbą kropek. Dzieci porównują kto ma więcej kropek i na tej podstawie wyciągają wniosek, 
która cyfra jest większa. 

„Wielkanocna szóstka” – ćwiczenie wyobraźni

Przebieg:
Dzieci dostają kartkę z narysowaną szóstką i mają za zadanie przerobić ją na coś 

innego, dorysowują nowe elementy lub wyklejają plasteliną. Z szóstki można zrobić 
głowę królika, dorysowując drugie ucho lub koszyczek na święconkę.
 

DZIEŃ PIĄTY: PRZY WIELKANOCYNYM STOLE

Proponowany zapis w dzienniku:
– „Druga połówka jajka” – synteza wzrokowa.
– „Świąteczne ćwiczenia” – ćwiczenia poranne.
– „Życzenia przy wielkanocnym stole”. 
– „Wielkanocne śniadanie” – rozmowa na podstawie wiersza.
– „Bitwa pisankowa” – zabawa ruchowa.
– „Jajko inaczej” – zajęcia kulinarne.
– „Tajemnice pisanek” – poznanie technik ozdabiania pisanek.
– „O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach” (fragm.).
 – „Przedszkolne pisanki” – wykonanie pracy plastycznej.
– „Mazurek” – zajęcia kulinarne.
– „Pisankowy labirynt” – gra towarzyska – ćwiczenie precyzji dłoni.

Zajęcia poranne

„Druga połówka jajka” – synteza wzrokowa

Przebieg:
Dzieci dostają jajka wycięte z kolorowego papieru. Przecinają je na dwie części – 

składają w całość. Następnie przecinają na trzy części, cztery, pięć, sześć i za każdym 
razem ćwiczą składanie jajka w całość.
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„Świąteczne ćwiczenia” – ćwiczenia poranne

Zajęcia główne

„Życzenia przy wielkanocnym stole” 

„Wielkanocne śniadanie” – rozmowa na podstawie wiersza

Przebieg: 
Przeczytaj zwrotkę wiersza „O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach”: 

W całym domu pachnie słodko
Struclą z makiem i szarlotką,
Wielką babą z rodzynkami i innymi pysznościami.
Na łakocie ślinka leci...

Urszula Kozłowska, Ożarów Mazowiecki 2010, Wydawnictwo Olesiejuk

Wyjaśnij dzieciom, że uroczyste śniadanie wielkanocne w Wielką Niedzielę 
rozpoczyna się życzeniami: zdrowych, pogodnych świąt… i dzieleniem się jajkami ze 
święconki oraz innymi potrawami: Na stole znajdują się słodkie ciasta: baby i mazurki 
oraz czekoladowe zajączki i cukrowe baranki dla dzieci.  

„Bitwa pisankowa” – zabawa ruchowa 

Przebieg:
Dzieci trzymają w dłoni ugotowane na twardo jaka. Delikatnie stukają w jajko 

kolegi ale tak, by skorupka jego jajko popękała, a własna się nie potłukła. 

„Jajko inaczej” – zajęcia kulinarne z jajek

Przebieg:
Opowiedz dzieciom o tym, że na wielkanocnym stole pojawiają się jajka pod różną 

postacią. Popularne są jajka ugotowane na twardo w majonezie i jajka faszerowane – 
nadziewane pieczarkami i pietruszką, jajka w galarecie itp. 

Dzieci ozdabiają połówki jajek ugotowanych na twardo: pieprzem i majonezem 
oraz szczypiorkiem – robią myszki. Przygotowane jajka zjadają na podwieczorek. 

„Tajemnice pisanek” – poznanie technik ozdabiania pisanek

Przebieg:
Pokaż dzieciom, co masz w koszyczku. Wyjmij różne pisanki:  z wydmuszek, 

z porcelany, gliny i drewna. Opowiedz o technice plastycznej, jaką zostały wykonane. 
(Jeśli nie mamy pisanek, by zademonstrować jakąś technikę, pokazujemy dzieciom 
zdjęcia.)

Pisanki – oklejanki są przyozdobione sitowiem, płatkami roślin, skrawkami 
kolorowego papieru, tkaniny itp. Współczesna metoda zdobienia pisanek polegająca 
na naklejaniu na skorupkę wyciętych elementów z barwnego papieru, cienkiego 
materiału o ciekawym wzorze lub kolorowej samoprzylepnej folii. 
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Kraszanki nazywane też malowankami lub byczkami powstają przez wyskrobywanie 
wzoru ostrym narzędziem na zabarwionej na jednolity kolor skorupce jajka. 

Pisanki batikowe, tzw. woskowane powstają gdy na skorupkę naniesiemy wzór 
z roztopionego wosku, a następnie zanurzymy jajo w roztworze barwnika. Wzór pod 
woskiem nie zabarwi się. 

„O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach” (fragm.)

Przebieg:
W czasie przygotowania warsztatu pracy dla dzieci na trzech stolikach recytuj 

zwrotkę wiersza: 

Dzieci pędzle już szykują.
Zaraz jajka pomalują
W barwne szlaczki, groszki, kwiaty...
I kurczaki zrobią z waty!

Urszula Kozłowska, Ożarów Mazowiecki 2010, Wydawnictwo Olesiejuk

„Przedszkolne pisanki” – wykonanie pracy plastycznej

Przebieg: 
Dzieci przy pierwszym stole oklejają pisanki (wycięte z brystolu) sypkim materiałem: 

kaszą, drobnym makaronem, cukiereczkami do ozdabiania tortu. Malują klejem pasy 
i posypują lub przyklejają kawałki różnokolorowych włóczek lub wstążek.  

Dzieci przy drugim stole na jajkach wyciętych z brystolu rysują wzory świecą 
i zamalowują farbą plakatową.

Dzieci przy trzecim stoliku rysują na pisankach wyciętych z folii okładkowej drobne 
wzory patyczkami do uszu zamoczonymi lub malują cienkimi pędzelkami farbą do 
szkła (można narysować faliste wzory markerem spirytusowym lub do płyt CD).

Na wierzchołku każdej pisanki wycinamy dziurkę dziurkaczem, zawiązujemy 
tasiemkę i zawieszamy na wielkanocnym drzewku (gałęzie wierzby mandżurskiej 
w wazonie).  

Zajęcia popołudniowe

„Mazurek” – zajęcia kulinarne

Przebieg:
Na prostokątnym kawałku wafla posmarowanym nutellą dzieci układają wzory 

z drobnych chrupek, cukierków do ozdabiania ciasta, rodzynek i migdałów. 

„Pisankowy labirynt” – gra towarzyska – ćwiczenie precyzji dłoni

Przebieg:
Na kartce A4 rysujemy w dowolnych miejscach porozrzucane jajeczka-pisanki. Gra 

polega na tym, by „nazbierać” jak najwięcej pisanek, łącząc je ze sobą linią. Każde 
dziecko ma inny kolor pisaka, a jego linia nie może przecinać się z inną. Przegrywa 
ten, kto przetnie linię lub czyja linia połączy się z ostatnią pisanką.  
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CIEKAWOSTKI
l  Śmigus-dyngus. Nazwa święta składa się z dwóch słów „śmigus” oraz „dyngus” 

i zawiera w sobie opis jego przebiegu. Śmigusem nazywano oblewanie dziewcząt 
wodą przez chłopców w drugi dzień Wielkanocy, a „dyngusem” – zwyczaj 
„wykupywania się” tradycyjnymi, własnoręcznie wykonanymi pisankami.  

Przytoczone utwory literackie:
1.  Urszula Kozłowska O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych świętach, Ożarów 

Mazowiecki 2010, Wydawnictwo Olesiejuk.
2.  Grzegorz Kasdepke, J jak jamnik, w: Niesforny alfabet, Łódź 2006 Wydawnictwo 

„Literatura”. 
3.  Akademia malucha. Literki – J, Ożarów Mazowiecki 2010, Wydawnictwo Olesiejuk.
4.  Akademia Malucha. Cyferki – 6, Ożarów Mazowiecki 2010, Wydawnictwo 

Olesiejuk.
5.  Urszula Kozłowska, Gęś, w: Bajeczki z podwórka i znad rzeczki, Ożarów 

Mazowiecki 2011, Wydawnictwo Olesiejuk. 

Przytoczone utwory muzyczne:
1.  F. Leszczyńska, K. Różecka, Pisanki, w śpiewniku: Pory roku. Piosenki dla dzieci 

z akompaniamentem na keyboard cz. 2, Myślenice k. Krakowa, Wydawnictwo 
Muzyczne KORN, wydanie 1.

2.  Modest Musorgski, Taniec kurcząt w skorupkach, w: Obrazki z wystawy, Muzyka 
dla ucha malucha, CD2, DUX Recording Producers. 
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NOTATNIK AKTYWNEGO NAUCZYCIELA
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