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Witajcie w przedszkolu!

1.

Lp.

WRZESIEŃ

Ogólny rozkład materiału

Wrzesień, tydzień 1
Dzień 1

Witajcie w przedszkolu!
Poznajemy przedszkole

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków, układanie puzzli.
Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Powitanie.
Zabawa Poznajmy się.
Obrysowywanie swojej dłoni na karcie. Rysowanie na niej swoich linii
papilarnych.
Ćwiczenia poranne – zestaw 1.

II. 1. Zwiedzanie przedszkola. Cel: zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem.
Zabawa ruchowa Pociąg imion.
2. Nauka rozpoznawania własnego znaczka rozpoznawczego na podstawie
różnych ćwiczeń. Cel: rozwijanie percepcji wzrokowej.
Zabawy na świeżym powietrzu; spacer po ogrodzie przedszkolnym,
zwracanie uwagi na jego wyposażenie.

I6
IV 2
III 2, III 3
I 7, IV 8
I5
III 2
I5
IV 9
I 4, I 5

III. Ekspresja słowna – kończenie zdania W moim przedszkolu podoba mi IV 2
się…
Nazywanie znaczków rozpoznawczych. Rysowanie po śladach ramek IV 2, IV 8
kredkami w odpowiednich kolorach. Rysowanie swojego znaczka rozpoznawczego w pustym okienku.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Tworzymy pary.
I5
Cele główne:
− zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, ich wyglądem i przeznaczeniem,
− rozwijanie percepcji wzrokowej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu (szkole) i wie, do czego one służą,
− rozpoznaje swój znaczek.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: wiersz Ireny Suchorzewskiej Znaczki, rymowanka Powitanie, klocki, puzzle,
układanki, obrazki z symbolami kącików zabaw, zabawki, pudełko, sylwety postaci do inscenizacji, duże, czarno-białe rysunki znaczków, kartoniki z kolorowymi znaczkami dzieci, tamburyn,
piłka, kartoniki ze znaczkami, karty pracy, cz. 1, nr 3, 4, tablica demonstracyjna nr 1.
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•

•

Przebieg dnia
I
Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków, układanie puzzli.
Klocki, puzzle, układanki.
Rozmowy indywidualne i w małych zespołach – zachęcanie do poznawania kolegów, ośmielanie nieśmiałych dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych.
Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Powitanie.
Dzieci:
Dziś przedszkole wita nas,		
kłaniają się i rozkładają ręce na boki,
na zabawę nadszedł czas.		
podskakują wokół własnej osi z rękami opartymi na
					biodrach,
Prawą rękę już dajemy,			
podają koledze prawą rękę (pokazuje N.),
bo przywitać się dziś chcemy.		
potrząsają podanymi rękami w geście powitania,
					mówią swoje imiona.
Wypowiadanie tekstu: cicho, głośno, rytmizowanie
go z wyklaskiwaniem. Realizacja ruchowa w dwóch
współśrodkowych kołach o takiej samej liczbie dzieci.
(Dzieci w kole wewnętrznym stoją, w kole zewnętrznym – przesuwają się o jedno miejsce w prawą stronę po wypowiedzeniu rymowanki i przywitaniu się
ze stojącymi naprzeciwko dziećmi).
Zabawa Poznajmy się.
Piłka.
Dzieci stoją w kole i rzucają do siebie piłkę. Dziecko,
które ją złapie, wymawia swoje imię i mówi, co lubi
najbardziej robić, np.: Mam na imię Janek i lubię jeździć
na rowerze.
Karta pracy, cz. 1, nr 3.
Obrysujcie swoje dłonie na karcie.
Narysujcie na nich takie linie, jakie macie na wewnętrznej stronie dłoni (linie papilarne). To będzie
wasz podpis.
Obrysuj swoją dłoń. Narysuj na rysunku linie papilarne. To będzie jakby podpis:
To moja książeczka.

•

•
−
−

sprawność manualna, wzbogacanie słownictwa
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• Ćwiczenia poranne – zestaw 1.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Idź – stój.
Na hasło Idź, wypowiedziane przez dowolne dziecko, dzieci maszerują w rozsypce po sali;
na hasło Stój – zatrzymują się. O częstotliwości poruszania się i zatrzymywania decydują
osoby podające kolejne hasła.
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Masujemy nasze ciała.
Dzieci, ustawione w rozsypce, masują kolejne części swojego ciała, zaczynając od dołu, do
góry, zgodnie z tekstem wypowiadanym przez N.
Każde z nas masuje ciało, aby sprawnie pracowało.
Najpierw łydki pocieramy i kolana ugniatamy.
Teraz brzuch rozcieramy i ramiona opukamy.
Włosy nasze poburzymy i zrobimy groźne miny.
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•
•
•
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•
•
•
•
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Czworakowanie – Pieski na spacerze.
Dzieci poruszają się na czworakach w różnych kierunkach, co jakiś czas naśladują służącego
pieska.
Podskoki – Małe piłeczki i duże piłki.
Dzieci wykonują wysokie i niskie podskoki obunóż.
Ćwiczenie uspokajające.
Dzieci, ustawione w kole, ilustrują ruchowo tekst.
					Dzieci:
Maszerują dzieci w koło,		
maszerują po kole,
słońce świeci im nad głową.		
machają wyciągniętymi do góry rękami,
Dziś wesoły każdy z nas,		
zatrzymują się, odwracają się do środka koła,
					
kołyszą się na boki, wskazują na siebie,
bo przyjemnie spędza czas.		
klaszczą w dłonie.
II
Zajęcia 1. Zwiedzanie przedszkola.
Oglądanie poszczególnych pomieszczeń w przedszkolu – określanie, do czego służą, co się
w nich znajduje oraz w jaki sposób należy się w nich zachowywać.
Tablica demonstracyjna nr 1.
Porównywanie oglądanych pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu z tymi, które są przedstawione na zdjęciach; dostrzeganie różnic
i podobieństw.
Czym różni się sala ze zdjęcia od waszej sali?
Czy szatnia jest podobna do waszej
szatni?
Co znajduje się w ogrodzie przedszkolnym, na zdjęciu? Co znajduje
się w waszym ogrodzie przedszkol1
nym?
Czy budynek przedszkola jest podobny do waszego?
Oglądanie sali, kącików zainteresowań; określanie przez dzieci, co się w nich znajduje, jak
można je nazwać, w jaki sposób należy z nich korzystać. Zwracanie uwagi na szanowanie
zabawek i pamiętanie o odkładaniu ich po zabawie na właściwe miejsca.
Wyklaskiwanie w parach rymowanki: O zabawki nasze dbamy, na miejsca je odkładamy.
Podawanie przez dzieci propozycji różnych sposobów wyklaskiwania tekstu z partnerem.
Zabawa Z jakich kącików pochodzą te przedmioty?
Pudełko, zabawki.
Nazywanie przedmiotów wyciąganych przez N. z pudełka.
Określanie, w jakim kąciku w sali powinny się one znaleźć, odkładanie ich przez dzieci na
właściwe miejsca.
Rytmiczne wymawianie za N. tekstu: Ram tam, tam. Ja ką-ci-ki w sa-li znam.
Zabawa Dopasuj obrazek.
Obrazki z symbolami kącików zabaw.
Dopasowywanie przygotowanych przez N. obrazków z symbolami poszczególnych kącików
zabaw do właściwych miejsc w sali.

• Zabawa ruchowa Pociąg imion. Zapamiętywanie imion kolegów i koleżanek z grupy.
Dzieci siedzą w rozsypce na dywanie. N. podchodzi do wybranego dziecka, wskazuje na
nie i wymawia jego imię, np.: To Kasia, to Kasia, to Kasia, Kasia, Kasia. Wymienione dziecko
podchodzi do N., staje za nim – jest wagonikiem pociągu. Pociąg jedzie. Gdy się zatrzyma,
dziecko, które jest w zabawie wagonikiem, podchodzi do wybranej osoby i skanduje jej
imię, a ona doczepia się do pociągu. Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie dzieci utworzą
pociąg. Porusza się on wtedy po sali, a dzieci powtarzają słowa: To my, to my, to my, to my,
to my. Następnie pociąg zatrzymuje się. N. pyta: My, to znaczy kto? Wtedy dzieci kolejno
odpowiadają, podając swoje imiona.
Zajęcia 2. Nauka rozpoznawania własnego znaczka rozpoznawczego na podstawie
różnych ćwiczeń.
• Inscenizacja utworu Ireny Suchorzewskiej Znaczki, z wykorzystaniem sylwet postaci.
Sylwety postaci do inscenizacji.
Znaczki (razem): My jesteśmy wasze znaczki.
		
Słuchajcie nas, przedszkolaczki!
Znaczki (kolejno): Ja jestem krasnal.
		
A ja – konik.
		 Ja – samochód.
		 Ja – balonik.
		 Ja – muchomor.
		 Ja – choinka.
		 A ja tygrys.
		 Ja – dziewczynka.
		 Jestem kwiatek.
		 A ja – myszka.
		 Jestem domek.
		 A ja – szyszka.
Znaczki (razem): My mieszkamy na wieszaku
		
i na workach przedszkolaków.
Znaczki (kolejno): Wiemy, kto jest pierwszy w szatni...
		 Wiemy także, kto ostatni...
		 Wiemy, kto kalosze gubi...
		 Wiemy, kto porządek lubi...
		 Kto podnosi, gdy coś spadło...
		 Kto już wiąże sznurowadło...
		 I kto stawia but przy bucie,
		 żeby żaden z nich nie uciekł!
		 Znamy dobrze wszystkie dzieci.
		 A czy wy nas poznajecie?
•

Rozmowa na temat inscenizacji.
Wypowiedzi dzieci dotyczące występujących w niej znaczków: podawanie przez nie jak największej ich liczby; określanie, w jakich miejscach są one umieszczone i w jakim celu.
• Zabawa dydaktyczna Odszukaj znaczek.
Duże, czarno-białe rysunki znaczków, tamburyn, kartoniki z kolorowymi znaczkami dzieci.
N. odsłania pięć dużych, czarno-białych rysunków znaczków (np.: jeden trójkąt, dwa koła,
trzy klocki, cztery patyczki, pięć obręczy), umieszczonych w różnych częściach sali. Dzieci
losują kartoniki ze znaczkami, ale kolorowymi. Potem poruszają się w rytmie granym na
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tamburynie. Podczas przerwy odszukują znaczek przedstawiony na ich kartoniku. Liczą, ile
dzieci ma znaczki takiego samego rodzaju; określają, w jakich są kolorach oraz których jest
najwięcej, a których – najmniej.
• Zabawa Krążące znaczki – rozwijająca koncentrację uwagi i umiejętność rozpoznawania
swojego znaczka.
Kartoniki ze znaczkami.
Dzieci stoją w kole. N. kolejno podaje im kartoniki ze znaczkami. Dzieci przekazują je sobie
z rąk do rąk. Jeśli uznają, że znaczek, który mają na kartoniku, jest taki sam jak ich, zostawiają
go sobie, a podają dalej inne kartoniki ze znaczkami, do momentu kiedy każde dziecko
odszuka swój własny znaczek. N. sprawdza poprawność wykonania ćwiczenia.
• Zabawa Czyj to znaczek? – rozwijająca umiejętność rozpoznawania swojego znaczka po
opisie słownym.
N. opisuje wygląd wybranego znaczka. Dzieci, które go rozpoznają, wstają. (Opisywać znaczki
mogą również chętne dzieci).
• Odnajdywanie swoich znaczków rozpoznawczych w sali, łazience i w szatni.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Spacer po ogrodzie przedszkolnym, zapoznanie się z jego wyposażeniem, zwracanie na
nie uwagi.
III
• Ekspresja słowna – kończenie zdania: W moim przedszkolu podoba mi się…
Piłka.
Dzieci siedzą w kręgu. Chętne dziecko podaje piłkę do wybranej osoby, wymawiając jej imię.
Osoba, która otrzyma piłkę, kończy zdanie: W moim przedszkolu podoba mi się...
• Karta pracy, cz. 1, nr 4.
− Nazwijcie znaczki rozpoznawcze.
− Rysujcie po śladach ramek.
− Narysujcie swoje znaczki rozpoznawcze w pustym
okienku.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Tworzymy pary.
Tamburyn.
Dzieci poruszają się w rozsypce po sali, w rytmie
granym na tamburynie. Na hasło N. Pary – dobierają się w pary i maszerują po obwodzie koła. Podczas
powtórzenia zabawy dzieci za każdym razem tworzą
pary z innymi osobami.
Nazwij obrazki przedstawiające znaczki rozpoznawcze. Rysuj po śladach ramek.
W pustym okienku narysuj swój znaczek rozpoznawczy.
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percepcja wzrokowa, sprawność manualna

Wrzesień, tydzień 1
Dzień 2

Witajcie w przedszkolu!
Nasze imiona

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa Co słychać w przedszkolu?
Zabawa Wędrująca maskotka.
Ćwiczenia poranne – zestaw 1.

IV 2
III 2
I5

II. 1. Zabawy imionami. Cel: zachęcanie do poznania imion kolegów i koleżanek z grupy.
Zabawa ruchowa Takie same litery.
2. Wykonanie podstawki na wizytówkę. Cel: rozwijanie sprawności manualnej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci
w domu – dzieci na spacerze; spacer po ogrodzie przedszkolnym, przyglądanie się jego wyposażeniu.

III 2

III. Zabawa ruchowa Pociąg imion.
Układanie z liter alfabetu swojego imienia (według wzoru).
Wykonanie pracy plastycznej Droga do przedszkola.

III 2
IV 4
I 7, IV 8

I5
IV 8
I5

Cele główne:
− zachęcanie do poznania imion kolegów i koleżanek z grupy,
− rozwijanie sprawności manualnej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy,
− wykonuje podstawkę na wizytówkę.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: wiersz Małgorzaty Skrobacz Przedszkolaki, przedmioty do zabawy słuchowej, dowolna maskotka, obrazki (zdjęcia) wycięte z gazety, przedstawiające ludzi wyrażających
w sposób niewerbalny różne emocje, kartoniki z imionami dzieci, klocki, krzesełka, nagranie
marszowej muzyki, odtwarzacz CD, bębenek, tamburyn, kolorowe kartki dla każdego dziecka,
klej, prostokąty z imionami dzieci, folia samoprzylepna, nożyczki, ruchomy alfabet, ciemnozielony karton (A4), zielona bibuła, wyprawka, karta nr 1.
Przebieg dnia
I
• Zabawa Co słychać w przedszkolu? – rozwijająca umiejętność rozpoznawania dźwięków
dochodzących z otoczenia.
Przedmioty do zabawy słuchowej.
Dzieci siedzą cichutko przed N., słuchają odgłosów dochodzących zza okna, zza drzwi.
Rozpoznają je i nazywają. Następnie odwracają się tyłem do N. On wykonuje czynności,
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•

•

•

•

•
•

•

•

podczas których są wydawane charakterystyczne dźwięki. Zadaniem dzieci jest zapamiętać,
jakie dźwięki usłyszały i w jakiej kolejności. (Np.: szuranie butami po dywanie, chodzenie po
podłodze, otwieranie i zamykanie drzwi, dźwięk kluczy upuszczonych na stolik, odbijanie
piłki itp.).
Zabawa Wędrująca maskotka – rozwijająca umiejętność zapamiętywania imion kolegów
z grupy.
Dowolna maskotka.
Dzieci stoją w kole. Jedno z nich podaje maskotkę do wybranej osoby, mówiąc przy tym
swoje imię, imię osoby, od której dostało maskotkę, i imię tej, której ją ofiaruje, np. Mam na
imię (albo jestem) Renata. Dostałam pieska od Tomka i podaruję go Ali.
Ćwiczenia poranne – zestaw 1 (przewodnik, cz. 1, s. 7).
II
Zajęcia 1. Zabawy imionami.
Słuchanie wiersza Małgorzaty Skrobacz Przedszkolaki.
To jest Zosia, a to Franek,		
Tak, to dzieci są z przedszkola.
tam jest Tomek i Marianek,		
Imion różnych mają wiele,
Ewa, Basia, Paulina			
lecz wśród nich są przyjaciele.
oraz uśmiechnięta Nina.		
Gdy w przedszkolu się spotkają,
Czy już wiecie, o kim mowa?		
zawsze sobie pomagają.
Wypowiedzi dzieci na temat imion osób występujących w wierszu, porównywanie ich
z imionami dzieci z grupy. Określanie, jakie imiona w grupie się powtarzają i ile razy oraz
które występują pojedynczo. Wyjaśnianie, w jakim celu nadaje się imiona. Dzielenie imion
rytmicznie. Wprowadzenie pojęcia sylaba.
Zabawa Nasze imiona.
Śpiewanie swoich imion przez kolejne dzieci na jednym dźwięku, rytmizowanie ich z wyklaskiwaniem.
Zabawa Imię i emocje.
Obrazki (zdjęcia) z gazet przedstawiające ludzi wyrażających w sposób niewerbalny różne
emocje.
Losowanie obrazków wyciętych z kolorowych czasopism, przedstawiających ludzi wyrażających w sposób niewerbalny różne emocje (lub buzi z minami, wykonanych przez N.).
Wypowiadanie własnego imienia zgodnie z zabarwieniem emocjonalnym przedstawionym
na wylosowanym obrazku, np.: smutno, wesoło, ze złością...
Zabawa Odszukaj swoje imię.
Kartoniki z imionami dzieci.
Oglądanie zapisów imion dzieci, ułożonych z drukowanych liter. (Te dzieci, które potrafią
rozpoznać zapis swojego imienia, wyszukują kartoniki ze swoimi imionami. Dzieciom, które
tego nie potrafią, pomaga N.). Zwracanie uwagi na to, że imiona rozpoczynają się wielką literą.
Zabawa ruchowa Takie same litery.
Tamburyn, kartoniki z imionami dzieci.
Dzieci poruszają się zgodnie z rytmem wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy
szukają osób, których imiona zaczynają się taką samą literą jak ich własne. Potem szukają
osób, których imiona kończą się taką samą literą jak ich własne.

Zajęcia 2. Wykonanie podstawki na wizytówkę.
• Liczenie liter w zapisach imion dzieci, przedstawianie ich liczby za pomocą klocków.
Dla każdego dziecka kilka klocków (jednakowych).
Porównywanie długości imion – wskazywanie tych, które są najdłuższe, i tych, które są
najkrótsze.
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• Zabawa dydaktyczna Na którym krzesełku jest moje imię?
Krzesełka z naklejonymi kartonikami z imionami, nagranie muzyki do marszu, odtwarzacz
CD, bębenek.
Dzieci ustawiają w sali krzesełka w rozsypce. Na ich oparciach są poprzyklejane kartoniki
z ich imionami. Dzieci poruszają się między krzesełkami przy dźwiękach marszowej muzyki.
Cicha muzyka zaprasza do zabawy dziewczynki, głośna – chłopców, a muzyka o natężeniu
umiarkowanym – wszystkie dzieci. Uderzenie w bębenek jest sygnałem do odszukania krzesełka z kartonikiem ze swoim imieniem i zajęcia na nim miejsca (jeśli imiona się powtarzają,
należy przy nich umieścić inicjał nazwiska).
• Zapoznanie ze sposobem wykonania podstawki na wizytówkę z imieniem dziecka.
Dla każdego dziecka kolorowa kartka, prostokąty z imionami dzieci, klej, folia samoprzylepna, flamastry.
• Składanie na pół kartki z kartonu w kolorze wybranym przez dziecko.
• Naklejanie na środku jednej ze stron prostokąta z imieniem dziecka, przygotowanego przez N.
• Ozdabianie strony według pomysłów dzieci, z wykorzystaniem folii samoprzylepnej i flamastrów.
• Zaginanie stron zgodnie z narysowanymi liniami (około 2 cm z każdej strony).
• Wykonanie prac przez dzieci.
• Oglądanie powstałych prac, umieszczenie ich na indywidualnych półkach.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci w domu – dzieci na spacerze.
Bębenek.
N. wyznacza miejsce w ogrodzie – dom. Dzieci zebrane w grupę mieszkają w domu. Na
polecenie Dzieci na spacerze, wychodzą z domu i rozchodzą się w różnych kierunkach – spacerują, biegają. Na sygnał (uderzenie w bębenek) i hasło Dzieci w domu – wracają do domu.
• Spacer po ogrodzie przedszkolnym, przyglądanie się jego wyposażeniu. Oglądanie urządzeń
w ogrodzie przedszkolnym, przypomnienie, jak bezpiecznie z nich korzystać.
III
• Zabawa ruchowa Pociąg imion (przewodnik, cz. 1, s. 9).
• Układanie z liter ruchomego alfabetu swojego imienia (według wzoru).
Ruchomy alfabet.
• Wykonanie pracy plastycznej Droga do przedszkola.
Ciemonzielony karton (A4), wyprawka, karta nr 1, nożyczki, klej, zielona bibuła.
− Składanie kartonu na połowę wzdłuż dłuższego boku. Nacinanie go według instrukcji z karty
(rysunki 1, 2).
− Rozkładanie kartonu, wyciągnięcie naciętych części. Zaginanie ich przy nacięciach w taki
sposób, aby wystawały z pozostałej części kartonu (rysunek 3).
− Wycinanie z karty obrazków: budynku przedszkola, drzewa i bloku mieszkalnego.
− Przyklejanie obrazków do wystających, naciętych części kartonu w zaznaczonych miejscach
(rysunek 4).
− Przyklejenie na makiecie, wokół budynków i drzewa, trawy z bibuły.
Propozycja dodatkowych działań, opisanych na karcie pracy wyprawki.
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Wrzesień, tydzień 1
Dzień 3

Witajcie w przedszkolu!
Ja i moi koledzy

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Określanie, co przedstawiają obrazki. Porównanie przedszkola z obrazka
z przedszkolem dzieci.
Ćwiczenia Poznajemy nasze dłonie.
Zabawa ruchowa rozwijająca orientację przestrzenną – Prawa ręka i lewa
ręka.
Ćwiczenia poranne – zestaw 1.

IV 9

II. 1. Zabawa dydaktyczna Poznaję swoich kolegów. Cel: zachęcanie do bliższego poznania swoich rówieśników.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Czy znam swój wygląd?
2. Rozmowa na temat przedszkola, pobytu w nim. Cel: zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Zapamiętaj swoją parę; zabawa ruchowa z elementem rzutu.

III 2

I 5, III 2, III 9
I 5, IV 14
I5

I5
IV 2
I5

III. Ćwiczenia słuchowo-ruchowe Wyklaszcz ten rytm.
III 2
Zabawa ruchowa Pociąg imion.
IV 4
Nauka rymowanki. Rysowanie po śladach linii pionowych z jednocze- I 7, IV 5, IV 8
snym powtarzaniem rymowanki po nauczycielu, a później − samodzielne
mówienie rymowanki i rysowanie linii. Określanie, jak wyglądają dzieci
przedstawione na zdjęciach.
Cele główne:
− zachęcanie do bliższego poznania swoich rówieśników,
− zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie kolegów (koleżanek), potrafi je określić,
− wymienia zwyczaje panujące w przedszkolu.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: kartki, ołówki, nożyczki, bębenek, tamburyn, klocki, piłka, nagranie spokojnej melodii, odtwarzacz CD, duże lustro, chustka do zasłonięcia oczu, kosz, obręcz, woreczki,
karty pracy, cz. 1, nr 5, 6, tablica demonstracyjna nr 2.
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Przebieg dnia
I

• Karta pracy, cz. 1, nr 5.
− Tak wygląda przedszkole innych dzieci.
− Jak wygląda wasze przedszkole? Narysujcie w ramce
na s. 4.
• Ćwiczenia Poznajemy nasze dłonie.
Kartki, ołówki, nożyczki.
Dzieci głośno liczą palce prawej dłoni, a potem – lewej. Nazywają je: kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny, mały – samodzielnie lub powtarzając po N.
• Obserwowanie dłoni ułożonych na kartce, obrysowywanie ich. Wycinanie rysunków, porównywanie
ich wielkości z rysunkami innych dzieci. Określanie,
które rysunki dłoni są największe, które najmniejsze,
a które – takie same.
• Zabawa ruchowa rozwijająca orientację przestrzenną
– Prawa ręka i lewa ręka.
Tamburyn.
Dzieci poruszają się w rozsypce, w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy wykonują
polecenia N., np.: Prawa ręka klepie głowę, a lewa – brzuch; prawa ręka trzyma kolano, a lewa
– ucho itp. (Za każdym razem N. sprawdza poprawność wykonania poleceń).
• Ćwiczenia poranne – zestaw 1 (przewodnik, cz. 1, s. 7).
II
Zajęcia 1. Zabawa dydaktyczna Poznaję swoich kolegów.
• Zagadki słuchowe Kto mnie woła?
Chustka do zasłonięcia oczu.
Zabawa polega na rozpoznawaniu swoich kolegów po głosie. Dzieci siedzą na dywanie,
w środku znajduje się jedno dziecko z zasłoniętymi oczami. Wyznaczone przez N. dziecko
woła osobę ze środka koła po imieniu. Jej zadaniem jest odgadnięcie, kto ją woła. Jeśli odgadnie, następuje zamiana miejscami.
• Określanie swojego wyglądu (z wykorzystaniem dużego lustra).
Duże lustro.
Chętne dzieci przeglądają się w lustrze i omawiają swój wygląd (kolor włosów, ich długość,
kolor oczu, nazywają wskazane części twarzy, sylwetkę, ubiór).
• Zabawa Powitania.
Dzieci stoją w kole. N. kolejno wita je, określając cechy ich wyglądu. Np.: Witam dzieci, które...
mają jasne włosy, niebieskie oczy, ciemne oczy, mają długie włosy, mają krótkie włosy, noszą
okulary itp. Dzieci, które uznają, że jest o nich mowa, wbiegają do środka i machają wyciągniętymi do góry rękami.
• Zabawa O którym koledze mówimy?
Chętne dzieci omawiają wygląd wybranego kolegi lub wybranej koleżanki. Pozostałe
odgadują, o kim jest mowa.
Tak wygląda przedszkole innych dzieci. A jak wygląda twoje przedszkole?
Narysuj je w ramce na stronie 4.

Praca dzieci z Publicznego

Przedszkola „Niezapominajka”

znego Przedszkola

Praca dzieci z Public

„Niezapominajka”

w Śremie

w Śremie

percepcja wzrokowa, mowa
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• Zabawa orientacyjno-porządkowa Czy znam swój wygląd?
Bębenek.
Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Słysząc dźwięk bębenka, tworzą koła według podanego kryterium, np.: koloru oczu, koloru włosów, ich długość (kryterium podaje N.).
• Porównywanie, w których kołach jest mniej dzieci, a w których więcej, poprzez liczenie.
Zajęcia 2. Rozmowa na temat przedszkola, pobytu w nim.
• Rytmizowanie tekstu: W naszym przedszkolu szybko płynie czas. Bawić się z innymi lubi każde
z nas.
• Realizacja ruchowa rymowanki według pomysłów dzieci, z zastosowaniem naturalnych
efektów dźwiękowych – klaskania, tupania, pstrykania...
• Rozmowa na temat Co robimy w przedszkolu?
− Jak wygląda dzień w przedszkolu? (N. pyta dzieci, które już chodziły do przedszkola).
− Co lubicie robić w przedszkolu?
− Jak powinniście zachowywać się w przedszkolu?
• Tablica demonstracyjna nr 2.
− Czy wasza sala i sala przedstawiona
na obrazku są podobne? Czym się
różnią?
• Zwracanie uwagi na prawidłowe relacje między dziećmi, właściwe zachowanie się podczas zabaw i zajęć,
słuchanie i wykonywanie poleceń
N., przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sali i poza nią.
• Zabawa Moje przedszkole jest...
Piłka.
Dzieci stają w kole. N. lub wybrane
2
dziecko stoi w środku i podaje piłkę
do wybranej osoby, zadając przy
tym pytanie: Jakie jest nasze przedszkole?
Kolejne dzieci, odrzucając piłkę, podają określenia przedszkola (szkoły) w formie przymiotnikowej – poszukują jak największej liczby niepowtarzających się określeń, np.: ładne, jasne,
czyste, kolorowe...
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Zapamiętaj swoją parę.
Bębenek.
Dzieci ustawiają się parami i maszerują za N. Na sygnał (uderzenie w bębenek) dzieci rozbiegają się i biegają swobodnie, wymijając się zręcznie. Na dwa uderzenia w bębenek ustawiają
się ze swoją parą przed i za parami, które były wcześniej w tym miejscu. Dzieci w parach
maszerują za N.
• Zabawa ruchowa z elementem rzutu.
Obręcz, woreczki, kosz.
Dzieci maszerują po kole, pobierają z kosza woreczki. Przez chwilę maszerują z woreczkami
na głowach. Potem ustawiają się w rzędzie i kolejno rzucają woreczkami do obręczy. Następnie biorą woreczki z obręczy, kładą na głowach, podchodzą do kosza, pochylają głowy
i woreczki wpadają do kosza.
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III
• Ćwiczenia słuchowo-ruchowe Wyklaszcz ten rytm.
Nagranie spokojnej melodii, bębenek, odtwarzacz
CD.
Dzieci poruszają się przy dźwiękach muzyki w tempie umiarkowanym. Podczas przerwy N. (a potem
chętne dzieci) wystukuje na bębenku prosty rytm.
Dzieci wyklaskują go zbiorowo lub indywidualnie.
• Zabawa ruchowa Pociąg imion (przewodnik, cz. 1,
s. 9).
• Karta pracy, cz. 1, nr 6.
− Posłuchajcie rymowanki. Powtarzajcie ją za mną.
Mamy po pięć (sześć) lat, chcemy odkryć świat.
− Teraz mówcie ją ze mną rytmicznie, rysując kreski
w powietrzu.
Ma-my po pięć (sześć) lat, chce-my od-kryć świat.
− Rysujcie po śladach linii pionowych, mówiąc rymowankę. Potem, mówiąc ją, rysujcie linie samodzielnie.
− Powiedzcie, jak wyglądają dzieci, które są na zdjęciu.

Wrzesień, tydzień 1
Dzień 4

Naucz się rymowanki z pomocą nauczyciela. Rysuj po śladach linii pionowych
i jednocześnie mów rymowankę. Potem mów rymowankę i rysuj linie pionowe.

Ma-my po pięć (sześć) lat, chce-my od-kryć świat.

Powiedz, jak wyglądają dzieci, które są na zdjęciach.

6

sprawność manualna, pamięć słuchowa, mowa, percepcja słuchowa

Witajcie w przedszkolu!
Jestem już w przedszkolu

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Ćwiczenia słuchowe Rozpoznajemy dźwięki.
Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi.
Ćwiczenia poranne – zestaw 1.

IV 2
IV 2
I5

II. 1. Ustalanie kodeksu grupowego obowiązującego w przedszkolu, na pod- III 5, III 7
stawie opowiadania Zabawa Tygryska. Cele: rozwijanie mowy; przestrzeganie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących
w przedszkolu.
2. Zabawy przy piosence Zbójnicy w przedszkolu. Cele: umuzykalnianie IV 7
dzieci; reagowanie na muzyczne sygnały.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Figur- I 5
ki; zabawa bieżna Kucanka; zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III. Zabawa Ciepło − zimno.
Ćwiczenie słowne Moja ulubiona zabawka.
Oglądanie rysunków przedstawiających propozycje do kodeksu przedszkolaka. Określanie, co oznaczają.
Ilustracja ruchowa piosenki Zbójnicy w przedszkolu.

IV 14
IV 2
III 5, III 7, IV 8
IV 7

Cele główne:
− rozwijanie mowy, przestrzeganie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu,
− umuzykalnianie dzieci, reagowanie na muzyczne sygnały.
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Cele operacyjne:
Dziecko:
− wymienia zasady obowiązujące w przedszkolu, stara się ich przestrzegać,
− wyraża muzykę ruchem.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− obywatelskie,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: opowiadanie Zabawa Tygryska, piosenka Zbójnicy w przedszkolu, odtwarzacz CD, przedmioty wydające dźwięki, arkusz brystolu, kolorowe markery, kartoniki z imionami
dzieci, kołatka, tamburyn, nagrania muzyki do: marszu, biegu, podskoków, dowolna zabawka,
karta pracy, cz. 1, nr 7, tablica demonstracyjna nr 3.
Przebieg dnia
I
• Ćwiczenia słuchowe Rozpoznajemy dźwięki.
Przedmioty wydające dźwięki.
N. prezentuje dzieciom: dźwięki powstałe przez uderzanie w przedmioty wykonane z różnych
materiałów, np.: uderzanie łyżeczką w szklankę, w metalowe klucze, plastikowy klocek…
dźwięki powstałe przez uderzanie różnymi częściami ciała w przedmioty, np.: uderzanie
ręką w biurko, tupanie w podłogę; dźwięki wydawane przez poruszanie przedmiotami,
np.: poruszanie fasolą umieszczoną w metalowym pudełku, gniecenie gazety, darcie jej na
kawałki, szeleszczenie plastikową torebką itp. Najpierw robi to pod kontrolą wzroku i słuchu,
a następnie tylko słuchu, po zakryciu źródeł dźwięków parawanem lub po odwróceniu się
siedzących przed nim dzieci. Ćwiczenia wykonuje w grupie lub indywidualnie.
• Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi.
N. mówi 3 lub 4 zdania na temat przedszkola. Po każdym zdaniu robi przerwę. Wyjaśnia dzieciom, że te fragmenty wypowiedzi, które są rozdzielone przerwami, to zdania. Potem dzieci
liczą zdania w wypowiedzi N. Mogą ich liczbę zaznaczyć klockami.
Np. Nasze przedszkole znajduje się w Kielcach. Jest to jednopiętrowy budynek. Położony jest na
osiedlu. Znajduje się tam dużo zieleni. Obok przedszkola jest plac zabaw.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 1 (przewodnik, cz. 1, s. 7).
II
Zajęcia 1. Ustalanie kodeksu grupowego obowiązującego w przedszkolu, na podstawie
opowiadania Zabawa Tygryska (według pomysłu autora).
• Ekspresja słowna – Co by było, gdyby na świecie były same dzieci?
• Słuchanie opowiadania N. – przedstawienie problemu.
Tomek miał 6 lat. Chodził już do przedszkola. Pewnego dnia przyniósł do niego swój nowy
samochód sterowany pilotem. Wszystkie dzieci były zainteresowane i chciały się nim pobawić.
Ustaliły więc kolejność zabawy samochodem i zaczęły się bawić. Niestety, Jacek nie chciał czekać
na swoją kolej. Podszedł do Ani, która właśnie bawiła się zabawką, wyrwał jej z ręki pilota i ze
złości na kolegów, którzy chcieli zaprotestować, rzucił go na podłogę i rozbił. Tomek, niewiele
myśląc, rozpłakał się i napadł z pięściami na roześmianego i zadowolonego z siebie Jacka.
Co sądzicie o postępowaniu dzieci?
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• Tablica demonstracyjna nr 3.
− Czy podobało się wam zachowanie
Jacka?
− A co powiecie o zachowaniu Tomka?
− W jaki sposób Jacek powinien naprawić krzywdę wyrządzoną Tomkowi?
− Co należałoby zrobić, aby taka sytuacja nie zdarzyła się w przyszłości?
• Zabawa Moje emocje.
Wcielanie się w role Tomka i Jacka, wypowiadanie się na temat Co
3
czuły dzieci podczas trwania tego
zdarzenia?
• Zaproponowanie spisania podanych przez dzieci zasad, które ich zdaniem powinny obowiązywać w przedszkolu. Zwracanie uwagi na relacje między dziećmi w grupie, właściwe
korzystanie z zabawek, prawidłowe zachowania podczas spożywania posiłków, korzystania
z toalety, pobytu na powietrzu. Zachęcanie do negocjacji i wspólnego podejmowania decyzji.
• Spisanie propozycji dzieci przez N., wraz z ich imionami, na dużym arkuszu brystolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu sali, odnoszenie się do niego w różnych sytuacjach zaistniałych między dziećmi, uzupełnianie go o nowe zasady wynikające ze spostrzeżeń dzieci.
Arkusz brystolu, markery.
• Przykładowy kodeks grupowy
Słuchamy siebie nawzajem.
Jesteśmy dla siebie mili.
Stosujemy zwroty grzecznościowe.
Wzajemnie sobie pomagamy.
Pamiętamy o tym, że jesteśmy jedną grupą.
Wspólnie rozwiązujemy konflikty.
Spokojnie spożywamy posiłki.
Myjemy ręce, zwłaszcza przed posiłkami.
Sprzątamy po sobie zabawki.
• Wyszukiwanie przez dzieci kartoników z ich imionami, przygotowanych przez N., przyklejanie
ich pod kodeksem jako potwierdzenie znajomości znajdujących się w nim zasad i wyrażanie
chęci ich przestrzegania.
Kartoniki z imionami dzieci.
• Zabawa Dobrze czy źle?
Tamburyn.
Dzieci poruszają się w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy zwracają się
w kierunku N., który podaje przykłady różnych dziecięcych zachowań w przedszkolu. Jeśli
dzieci uznają, że te zachowania są właściwe, klaszczą w ręce, jeśli sądzą inaczej – przykucają
i zakrywają oczy rękami. Przykłady zachowań: Pomagam koledze wstać, gdy się przewróci;
niszczę koleżance zamek z klocków; pożyczam kredki; śmieję się z kolegi, który nosi okulary;
pomagam sprzątać ze stołu itp.
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Zajęcia 2. Zabawy przy piosence Zbójnicy w przedszkolu.
• Rozpoznawanie ciągłości dźwięków (długie, krótkie, przerywane).
Kołatka.
N. wystukuje na kołatce prosty rytm, stojąc tyłem do dzieci. Dzieci odgadują nazwę
instrumentu, na którym grał, i powtarzają podany rytm, klaszcząc, tupiąc i uderzając dłońmi
o podłogę. Następnie N. rytmicznie uderza w dłoń tylko jeden raz oraz po jednym razie
w krótkich odstępach czasu. Dzieci określają, które słyszane przez nie dźwięki były długie,
które krótkie, a które – przerywane.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Długie – krótkie.
Kołatka.
Dzieci maszerują parami w różnych kierunkach. Hasło Stój jest sygnałem do zatrzymania
się i uważnego słuchania. Jeśli N. wystuka na kołatce długie dźwięki – dzieci podają sobie
ręce i w parach podskakują w kółeczkach, jeśli krótkie – przykucają, a jeśli przerywane –
podskakują na jednej nodze.
• Słuchanie piosenki Zbójnicy w przedszkolu (sł. Włodzimierz Scisłowski, muz. Andrzej
Hundziak).
Nagranie piosenki Zbójnicy w przedszkolu, odtwarzacz CD.
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Tańcowali zbójnicy w przedszkolu!
Każdy z nich się wyćwiczył, wyszkolił!
Tańcowali zbójnicy tu żwawo,		
każdy dobrze im życzył, bił brawo!		

Ref.:
		
		
		
		
		
		
		

Tomek macha ciupagą,
szczyci się swą odwagą.
Ania tańczy wspaniale,
lecz zgubiła korale.
Jacek w tańcu aż przysiadł,
chce wyróżnić się dzisiaj.
Krzyś kapelusz poprawił,
nie dość mu tej zabawy.

		
		
		
		
		
		

I Agatka też fika,
aż coś skrzypi w trzewikach.
Michaś także tu hula,
już się czuje jak góral.
Tańcowali aż miło,
spod nóg im się kurzyło! bis

II.
		
		
		

Tańcowali zbójnicy bez końca,
groźni, hardzi i dzicy, w opończach.
Tańcowali zbójnicy z oddaniem,
to dopiero jest wyczyn i taniec!
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I.
		
		
		

Ref.: Tomek macha…

•

Rozmowa na temat piosenki – określanie jej nastroju, liczby zwrotek, wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów, podawanie imion dzieci, o których była w niej mowa, i czynności, które
wykonywały.
• Dopowiadanie przez dzieci ostatnich słów w poszczególnych zdaniach: Tomek macha...
(ciupagą), szczyci się swą... (odwagą) itd.
• Powtarzanie za N. fragmentów melodii na sylabach: na, na, na, ta, ta, ta...
• Zabawa rytmiczna.
Nagrania muzyki do: marszu, biegu, podskoków, nagranie piosenki Zbójnicy w przedszkolu,
odtwarzacz CD.
Dzieci poruszają się przy muzyce w sposób, w jaki je zachęca (marsz, bieg, podskoki). Gdy
usłyszą melodię piosenki, zatrzymują się i wyklaskują jej rytm, rytmicznie wypowiadając
za każdym razem inny fragment refrenu, zaproponowany przez N.
• Ilustracja ruchowa piosenki Zbójnicy w przedszkolu.
Nagranie piosenki Zbójnicy w przedszkolu, odtwarzacz CD.
Podczas zwrotek dzieci tańczą w parach na obwodzie koła, trzymając się za skrzyżowane ręce
(prawa z prawą, lewa z lewą). W czasie pierwszego refrenu dzieci się zatrzymują. Powstają
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dwa koła. Te dzieci, które stoją na zewnątrz, podają sobie ręce i podskakują w prawą stronę.
Dzieci stojące wewnątrz klaszczą w ręce. Przy ponownym powtórzeniu refrenu następuje
zmiana ruchu – dzieci z zewnętrznego koła klaszczą, z wewnętrznego – odwracają się
twarzami do środka koła i podskakują po jego obwodzie w lewą stronę.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Figurki.
Tamburyn.
Dzieci biegają w wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego. Na hasło Figurki – zatrzymują się i przyjmują dowolną pozycję, nie poruszając się przy tym. Na dźwięk tamburynu
znowu biegają.
• Zabawa bieżna Kucanka.
Dzieci biegają w różnych kierunkach, w wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego.
Jedno dziecko jest berkiem, który stara się złapać uciekające dzieci. Nie wolno chwytać
dziecka, które przykucnie.
• Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III
• Zabawa Ciepło – zimno.
Dowolna zabawka z sali.
Jedno dziecko odchodzi na bok, pozostałe dzieci chowają w sali dowolną zabawkę, którą
musi ono odnaleźć po powrocie do sali. Dzieci pomagają szukającemu, powtarzając słowa:
ciepło, ciepło – kiedy zbliża się on do miejsca ukrycia zabawki, a zimno, zimno – kiedy się
od niego oddala. Po odnalezieniu zabawki szukające jej dziecko określa, gdzie była ukryta.
Stosuje słowa: na, pod, nad, między, za, wysoko, nisko. W razie trudności pomagają mu
N. i pozostałe dzieci.
• Ćwiczenia słowne Moja ulubiona zabawka.
Dzieci wypowiadają zdanie: Moją ulubioną zabawką
jest... Podają nazwę zabawki, a następnie dzielą ją
na sylaby.
Pozostałe dzieci podają całą nazwę i kreślą kontur
zabawki w powietrzu.
• Karta pracy, cz. 1, nr 7.
− Obejrzyjcie rysunki – propozycje do kodeksu przedszkolaka.
− Jak myślicie, co one oznaczają?
− Spróbujcie przedstawić za pomocą prostych rysunków dwie swoje propozycje.
• Ilustracja ruchowa piosenki Zbójnicy w przedszkolu
(przewodnik, cz. 1, s. 20).
Obejrzyj rysunki – propozycje do kodeksu przedszkolaka. Jak myślisz, co one
oznaczają? Spróbuj przedstawić za pomocą rysunków dwie swoje propozycje.

odczytywanie symboli, sprawność manualna
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7

Wrzesień, tydzień 1
Dzień 5

Witajcie w przedszkolu!
Bawmy się sylabami

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa Patrzę inaczej.
Wskazywanie u siebie wymienionych części ciała, nazywanie ich (z wykorzystaniem wiersza Małgorzaty Barańskiej).
Nazywanie części ciała wskazanych u dziewczynki przedstawionej na
zdjęciu.
Ćwiczenia słuchowe.
Liczenie zdań w wypowiedzi N.
Ćwiczenia poranne – zestaw 1.

II. 1. Ćwiczenie słuchowo-wzrokowe Zabawy sylabami. Cel: rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej.
Zabawa ruchowa Pociąg imion.
2. Układanie z podartych kartek kompozycji na czarnym kartonie. Cel:
rozpoznawanie papieru o różnych fakturach.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Piłka
do góry; zabawa bieżna Berek. Spacer po ogrodzie przedszkolnym – przyglądanie się drzewom i krzewom, słuchanie ich nazw.

IV 11
IV 14
IV 2, IV 14
IV 2
IV 2
I5
IV 2, IV 9
I5
IV 8
I 5, IV 18

III. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych (warg i języka) z zastosowaniem IV 2
opowieści ruchowej.
Zabawa ruchowa z elementem podskoku − Skaczące piłeczki.
I5
Nazywanie obrazków. Dzielenie ich nazw na sylaby. Rysowanie pod IV 2, IV 8
obrazkami tylu kresek, ile sylab jest w ich nazwach. Rysowanie po śladach
linii pionowych.
Cele główne:
− rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej,
− rozpoznawanie papieru o różnych fakturach.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− dzieli słowa na sylaby,
− rozpoznaje i nazywa różne rodzaje papieru, tworzy kompozycje plastyczne.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: wiersz Małgorzaty Barańskiej o częściach ciała (z książki Pokaż oko, pokaż
nos. 102 wierszyki z gestami, kształcące orientację w schemacie ciała), opowiadanie Spacer, przedmioty wydające charakterystyczne dźwięki, kartoniki z symbolicznymi oznaczeniami dźwięków,
kartki do rysowania, mazaki, obrazki wybranych przedmiotów i kartoniki z ich nazwami, różne
rodzaje papieru, papier o różnej fakturze, opaski na oczy, kolorowe kartki, czarny karton, kawałki
podartych kolorowych kartek, pastele, trójkąt, grzechotka, nagranie spokojnej muzyki, piłka,
szarfa, karty pracy, cz. 1, nr 8, 9, tablica demonstracyjna nr 4.
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Przebieg dnia
I

• Zabawa Patrzę inaczej.
Dzieci spacerują po sali. Na hasło Patrzę – przyglądają się swoim kolegom i koleżankom w różnych
pozycjach, np.: leżąc, siedząc na krzesełku, pochylając
się itd.
• Wskazywanie u siebie wymienianych części ciała, nazywanie ich (z wykorzystaniem wiersza Małgorzaty
Barańskiej).
Dzieci stają w rozsypce. N. wypowiada tekst, pokazując poszczególne części ciała. Dzieci powtarzają
tekst po N., wskazując swoje części ciała i wykonując
odpowiednie ruchy.
Tu są stopy, a tu łydki, tu kolana, tu uda.
Mam dwie nogi silne, zwinne,
więc podskoczyć mi się uda! Hop!

Nazwij części ciała wskazane u dziewczynki. Posłuchaj ich nazw.

oko

głowa
usta

nos

udo

kolano

stopa
palce

• Karta pracy, cz. 1, nr 9.
− Nazwijcie części ciała wskazane u dziewczynki.
− Posłuchajcie czytanych nazw. Powtarzajcie je po
mnie.
− Podzielcie te nazwy na sylaby. (N. pokazuje napisy, czyta je, a dzieci dzielą nazwy na sylaby).
• Ćwiczenia słuchowe.
Przedmioty wydające charakterystyczne dźwięki, kartoniki z symbolicznymi oznaczeniami
dźwięków, kartki do rysownia, mazaki.
N. demonstruje dzieciom, jakie dźwięki powstają podczas przelewania wody z naczynia
do naczynia, przesypywania piasku, kaszy, grochu, fasoli, drobnych kamyków. Następnie
dzieci rozpoznają te dźwięki tylko za pomocą słuchu. W dalszej części zabawy N. pokazuje
dzieciom kartoniki z umownymi symbolami poszczególnych dźwięków, np.: woda – fala,
piasek – kropka, kasza – kreseczka, groch – kółeczko, fasola – owal, kamyk – krzyżyk. Potem
wydobywa dźwięki w określonej kolejności, a dzieci zaznaczają je, układając odpowiednio
kartoniki. Np. woda, woda (fala, fala), groch (kółeczko), kamyk, kamyk, kamyk (krzyżyk,
krzyżyk, krzyżyk).
Każde dziecko otrzymuje kartkę papieru i mazak. Samodzielnie zaznacza umówionymi
znakami usłyszane dźwięki, we właściwej kolejności, zaczynając od lewej strony kartki.
N. sprawdza poprawność wykonania zadania.
• Liczenie zdań w wypowiedzi N.
N. wypowiada się na temat sali, a dzieci liczą zdania w tych wypowiedziach.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 1 (przewodnik, cz. 1, s. 7).
II
Zajęcia 1. Ćwiczenia słuchowo-wzrokowe Zabawy sylabami.
• Odszukiwanie obrazków przedmiotów, których nazwy (z podziałem na sylaby) wypowiedział
N., np.: lal-ka, kloc-ki, sa-la, sto-ły, tab-li-ca, u-kła-dan-ka.
Obrazki wybranych przedmiotów (klocki, sala, stoły, tablica, układanka itp.).
• Całościowe czytanie wyrazów.
Obrazki wybranych przedmiotów (klocki, sala, stoły, tablica, układanka itp.), kartoniki z wyrazami – nazwami obrazków.
orientacja przestrzenna, wiedza o sobie, wzbogacanie słownictwa
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•
•
•

•
•

−
−
−
−
−
−
•

N. układa przed dziećmi kartoniki z wyrazami, a one próbują odgadnąć, do których obrazków pasują poszczególne napisy. Dzieci wspólnie z N. odczytują napisy i układają je pod
odpowiednimi obrazkami. N. miesza kartoniki z wyrazami, a dzieci jeszcze raz układają je
pod odpowiednimi obrazkami.
Rytmiczny podział imion dzieci.
Wyklaskiwanie sylab w słowach zaproponowanych przez dzieci.
Dobieranie w pary obrazków, których nazwy zaczynają się taką samą sylabą.
Obrazki (np.: sanki, sandały; kotlety, kokos; makaron, mapa; rower, rogale; zegar, zebra itp.).
N. umieszcza przed dziećmi obrazki. Dzieci określają, jak brzmi pierwsza sylaba w nazwie
każdego obrazka, i umieszczają obok siebie na tablicy obrazki, których nazwy zaczynają
się taką samą sylabą.
Tablica demonstracyjna nr 4.
Odgadywanie słów utworzonych
z pierwszych sylab nazw kolejnych
zdjęć.
N. pokazuje dzieciom ciągi zdjęć.
Dzieci określają kolejno pierwsze
sylaby w ich nazwach.
N. powtarza te sylaby. Dzieci łączą
je, tworząc nowe słowa, i wskazują
odpowiednie zdjęcia.
Podzielcie słowo kogut na sylaby.
Jak brzmi pierwsza sylaba?
Podzielcie słowo raki na sylaby.
Jak brzmi pierwsza sylaba?
4
Podzielcie słowo leżak na sylaby.
Jak brzmi pierwsza sylaba?
Przypomnijcie pierwsze sylaby z podzielonych nazw (ko, ra, le).
Powiedzcie je jedna za drugą. Jakie słowo powstało?
Odszukajcie odpowiednie zdjęcie po prawej stronie tablicy.
(Pozostałe ćwiczenia N. wykonuje analogicznie).
Zabawa ruchowa Pociąg imion (przewodnik, cz. 1, s. 9).

Zajęcia 2. Układanie z podartych kartek kompozycji na czarnym kartonie.
• Pokazanie różnych rodzajów papieru.
Różne rodzaje papieru: pakowy, gazeta, blok rysunkowy, brystol, kartka z zeszytu, tektura,
tektura falista, bibuła – karbowana i niekarbowana, tapeta papierowa.
Dzieci z pomocą N. nazywają je, porównują za pomocą wzroku i dotyku, opisują swoje
wrażenia.
• Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Niezwykłe pudełko.
Opaski na oczy.
Dzieci mają zasłonięte oczy. Kolejno podchodzą do N. i wyjmują ze stojącego obok niego
pudełka kawałek papieru. Za pomocą dotyku (różnymi częściami ciała) opisują jego strukturę
i próbują odgadnąć, co to za rodzaj papieru.
• Zabawy kartką.
Kolorowe kartki.
Każde dziecko otrzymuje od N. kartkę w wybranym przez siebie kolorze. Dzieci opisują, jak
wyglądają ich kartki, jakie są ich krawędzie; mówią, co można zrobić z kartką, aby wyglądała
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inaczej (podrzeć ją, pozaginać, zwinąć, poskładać, zgnieść itp.). Następnie drą kartki i określają
właściwości powstałych krawędzi; gniotą je i obserwują zmiany faktury.
• Układanie kompozycji z podartych, zgniecionych kartek.
Czarny karton, kawałki podartych kolorowych kartek, pastele.
Dzieci, podzielone na zespoły, układają na czarnym kartonie dowolne kompozycje z podartych i zgniecionych kartek. Przyklejają je i dorysowują pastelami brakujące elementy.
Oglądanie powstałych prac, nadawanie im tytułów, prezentowanie ich w kąciku dla rodziców.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Drzemy i gnieciemy.
Nagranie spokojnej muzyki, odtwarzacz CD, trójkąt, grzechotka.
Dzieci poruszają się po sali w rytmie muzyki granej w tempie umiarkowanym. Kiedy usłyszą
dźwięki trójkąta, zatrzymują się i naśladują ruchy związane z darciem papieru. Dźwięk
grzechotki jest sygnałem do naśladowania zgniatania papieru.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Piłka do góry.
Piłka.
Dzieci przemieszczają się swobodnie po wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego,
obserwując N. Przed rozpoczęciem zabawy N. umawia się z grupą, że na hasło Piłka do góry
dzieci powinny: gdy podrzucą piłkę do góry i ją złapią – zatrzymać się w miejscu, w pozycji
stojącej, natomiast gdy podrzucona piłka spadnie na ziemię – usiąść skrzyżnie.
• Zabawa bieżna Berek.
Szarfa.
Dzieci biegają po ogrodzie przedszkolnym (wyznaczonym miejscu), uciekając przed goniącym za nimi berkiem, który ma w ręce szarfę. Dotknięte dziecko otrzymuje szarfę i staje się
kolejnym berkiem.
• Spacer po ogrodzie przedszkolnym – przyglądanie się drzewom i krzewom, słuchanie ich nazw.
Dzieci idą w rozsypce za N. Przyglądają się drzewom, krzewom, słuchają ich nazw, które podaje N.
III
• Ćwiczenia narządów artykulacyjnych (warg i języka) z zastosowaniem opowieści ruchowej
– Spacer.
N. opowiada historię i zachęca dzieci do naśladowania dźwięków i czynności, o których jest
w niej mowa.
Mama i Wojtek wybrali się na spacer. Szli do parku po ścieżce wysypanej żwirkiem, który skrzypiał: skrzyp, skrzyp, skrzyp, pod ich butami. Na rogu stała budka z lodami. Wojtek poprosił
o największego loda. Lizał go powoli, z góry na dół, i oblizywał umorusane usta – górną wargę
i dolną wargę, a potem odwrotnie. W kącikach ust zostało mu jeszcze troszkę śmietankowego
smakołyku. Wojtek sięgał językiem najdalej jak potrafił – raz z jednej, a raz z drugiej strony,
potem na brodę i w kierunku nosa – aby nic się nie zmarnowało. Było gorąco. Obok przejeżdżał
wóz ciągnięty przez dwa konie. Ich kopyta stukały po drodze, a zwierzęta wesoło parskały. Wojtek dmuchał na opadające mu na oczy włosy, aby się trochę ochłodzić. Mama uśmiechała się
do niego szeroko i całowała jego spocone czoło. Przy drzewie siedział piesek sąsiadów. Ziajał
z gorąca. Kiedy tylko zobaczył Wojtka, zaczął szczekać, skakać i lizać go. Nagle na ramieniu
mamy usiadł dziwny owad. Wojtek mocno dmuchał, próbując go odstraszyć. Po parku biegały
dzieci, śmiejąc się głośno: cha, cha, cha, chi, chi, chi. Z oddali dobiegał głos kukułki: kuku, kuku,
i wróbli: ćwir, ćwir, ćwir.
• Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Skaczące piłeczki.
Piłka.
Dzieci naśladują ruchem sposób poruszania się piłki wprawianej w ruch przez N. (wykonują
podskoki – wolne, szybkie, niskie, wysokie, turlanie się, obroty).
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Karta pracy, cz. 1, nr 8.
Nazwijcie to, co jest przedstawione na zdjęciach.
Podzielcie nazwy zdjeć na sylaby.
Narysujcie pod zdjęciami tyle kresek, ile sylab jest
w ich nazwach.
− Rysujcie po śladach linii pionowych.

Nazwij to, co jest przedstawione na zdjęciach. Podziel te nazwy na sylaby.
Narysuj pod zdjęciami tyle kresek, z ilu sylab składają się ich nazwy.

Rysuj po śladach linii pionowych.

8

Wrzesień, tydzień 2		
Dzień 1		

percepcja wzrokowa i słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa

Droga do przedszkola
Obserwujemy ruch drogowy

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Oglądanie zdjęć. Wskazywanie na nich sygnalizacji świetlnej, pasów, IV 5, IV 9
znaków. Opowiadanie, co dzieje się na ulicy.
Ćwiczenie słuchu fonematycznego – Co widziałem (widziałam) w drodze IV 2
do przedszkola.
Ćwiczenia poranne – zestaw 2.
I5

II. 1. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie. Cel: rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Piesi i samochody.
2. Rozmowa kierowana na temat wycieczki. Cel: rozwijanie zainteresowań
ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawy orientacyjno-porządkowe: Pani
patrzy, Pająk i muchy. Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących
się w ogrodzie przedszkolnym.

IV 2, IV 9

III. Czytanie całościowe wyrazów: pasy, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna,
ulica.
Składanie w całość obrazków (pasy, zebra) pociętych na części.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Piesi i samochody.
Łączenie zdjęć znaków drogowych z figurami, które mają podobne do
nich kształty. Słuchanie rymowanki o kolorach świateł sygnalizatorów
i odpowiednim zachowaniu się na ulicy.

IV 4

I5
IV 2
I5

IV 9
I5
IV 5, IV 9

Cele główne:
− rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
− rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji.
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Cele operacyjne:
Dziecko:
− rozpoznaje na ulicy zachowania prawidłowe i nieprawidłowe,
− przechodzi prawidłowo przez jezdnię.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− obywatelskie,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające zachowania prawidłowe i nieprawidłowe na
ulicy, pocięte na części obrazki zebry (zwierzęcia) i przejścia dla pieszych, bębenek, rysunki buzi:
uśmiechniętej i smutnej, obrazki i wyrazy (pasy, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, ulica),
nagranie dowolnej muzyki, odtwarzacz CD, tamburyn, karta pracy, cz. 1, nr 10, tablica demonstracyjna nr 5.
Przebieg dnia
I
• Tablica demonstracyjna nr 5.
− Obejrzyjcie zdjęcie. Pokażcie sygnalizację świetlną, pasy, znaki.
− Powiedzcie, co się dzieje na ulicy.
• Ćwiczenie słuchu fonematycznego
– Co widziałem (widziałam) w drodze
do przedszkola. Podawanie przez
dzieci przykładów nazw związanych
z ruchem drogowym. Dzielenie
ich na sylaby, z równoczesnym klaskaniem, tupaniem lub pstrykaniem.
Dobieranie obrazków do odpowiadającej ich nazwom liczby sylab (np.:
5
2 – dzieci, pani, znaki, chodnik, domy;
3 – rowery, ulica, przystanek; 4 – samochody, hulajnoga).
• Ćwiczenia poranne – zestaw 2.
Bębenek.
• Ćwiczenie orientacyjno-porządkowe Samochody.
Dzieci biegają w różnych kierunkach, naśladując poruszanie kierownicą. Na sygnał – uderzenie w bębenek – zatrzymują się i naśladują trąbienie samochodu: pi, pi. Dwa uderzenia
w instrument są sygnałem do poruszania się do tyłu, a trzy – do ponownego ruchu do przodu.
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Chmury i trawa.
Na hasło Chmury – dzieci, stojąc, wyciągają ręce do góry, jakby chciały dosięgnąć chmur;
na hasło Trawa – przykucają.
• Ćwiczenia tułowia – skręty – Patrzymy na lecący samolot.
Dzieci siedzą skrzyżnie. Jedną rękę mają na kolanach, drugą tworzą nad czołem daszek.
Wykonują skręt tułowia i głowy w jedną stronę, a następnie w drugą stronę.
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Ćwiczenie równowagi Rysujemy koła.
Stojąc na jednej nodze, dzieci rysują w powietrzu małe koła i duże koła: raz jedną nogą, raz
drugą.
Zabawa bieżna Konik ciągnie wóz.
Dzieci dobierają się w pary. Pierwsze dziecko jest woźnicą, a drugie – wozem. Po chwili
następuje zmiana ról.
Ćwiczenie uspokajające.
Nagranie dowolnej muzyki, odtwarzacz CD.
Dzieci maszerują parami przy muzyce: po obwodzie koła, potem środkiem sali, i rozchodzą
się kolejno – raz na prawo, raz na lewo.
II
Zajęcia 1. Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie.
Zapoznanie z celami wycieczki, zwracanie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa
podczas poruszania się w pobliżu jezdni.
Powtarzanie za N. wiersza z różnym natężeniem głosu (cicho, głośno, coraz głośniej, coraz
ciszej).
Chcemy, lepiej niż rodzice,		
po chodniku z wielką wprawą
pieszo przechodzić przez ulice,		
wędrujemy stroną prawą.
Obserwowanie poruszania się pieszych i ruchu kołowego.
Zwracanie uwagi na znaki drogowe, oznakowanie przejścia dla pieszych, kolory na sygnalizatorach (dwa dla pieszych, trzy dla pojazdów).
Obserwowanie zachowań pieszych i pojazdów podczas zmiany świateł.
Przejście na drugą stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Piesi i samochody.
Tamburyn.
N. dzieli dzieci na dwie grupy: pieszych i samochody. Piesi poruszają się przy dźwiękach
tamburynu. Cisza jest sygnałem do poruszania się samochodów. N. zwraca uwagę dzieci,
że piesi i samochody nie poruszają się równocześnie.

Zajęcia 2. Rozmowa kierowana na temat wycieczki.
• Wypowiedzi dzieci na temat wrażeń z wycieczki, podkreślanie znaczenia przestrzegania
zasad ruchu drogowego, uświadamianie konsekwencji łamania przepisów. Zwracanie uwagi
na miejsca, w których można przechodzić przez jezdnię.
• Zabawa Dobrze czy źle?
Obrazki przedstawiające zachowania prawidłowe i nieprawidłowe na ulicy, buzie: uśmiechnięta i smutna.
Segregowanie obrazków – umieszczanie tych, które przedstawiają prawidłowe zachowania
na ulicy, pod rysunkiem uśmiechniętej buzi, a niewłaściwe zachowania – pod rysunkiem
smutnej buzi.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Pani patrzy.
Dzieci stoją w luźnej gromadce po jednej stronie ogrodu. N. znajduje się przed grupą –
odwrócony tyłem. Grupa posuwa się w ślad za N. Gdy on odwróci się i spojrzy na dzieci,
wszystkie muszą znieruchomieć, przybierając, według polecenia, określoną pozycję, np.:
stanie na baczność; stanie na jednej nodze; przysiad podparty; rozkrok; klęk jednonóż. Po
chwilowym zatrzymaniu się następuje ponowny marsz za N. Zabawa pozwala także na zastosowanie różnych ćwiczeń, w zależności od przyjętej po zatrzymaniu się pozycji. Można
tu zastosować: obroty dookoła własnej osi, z ramionami uniesionymi w bok (wiatraczek);
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Połącz znaki drogowe z figurami, które mają podobne do nich kształty.
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machanie skrzydłami jak ptak; klekotanie jak bocian (wyciągnięte w przód ręce tworzą długi
dziób); podskoki obunóż w miejscu; podskoki na jednej nodze; skoki – żabie lub zajęcze;
chód w czwórkach; pełzanie lub czołganie się; patrzenie przez lornetkę pod słońce; pokazywanie rogów przez ślimaka; jazdę na rowerze; sprawdzanie, kto stoi za tobą (w rozkroku,
pochylając się w dół), i wiele innych.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Pająk i muchy.
N. wyjaśnia dzieciom, że pająk poluje na żywe muchy. Gdy mucha znieruchomieje i nie porusza skrzydełkami, pająk jej nie łapie. Dzieci stają w rozsypce. Pająkiem początkowo jest N.
Dzieci biegają w różnych kierunkach, na zawołanie: Pająk idzie – zatrzymują się i nieruchomieją. Pająk obchodzi muchy. Jeśli któraś drgnie, zabiera ją do swojej sieci (w wyznaczonym
miejscu).
Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III
Czytanie całościowe wyrazów: pasy, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, ulica.
Obrazki i wyrazy (pasy, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, ulica).
Układanie podpisów pod obrazkami i odwrotnie.
Składanie w całość obrazków (pasy, zebra) pociętych na części.
Pocięte obrazki (pasów dla pieszych i zebry).
Odgadywanie, co jest na nich przedstawione; ukazanie dwuznaczności słowa zebra.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Piesi i samochody (przewodnik, cz. 1, s. 29).
Karta pracy, cz. 1, nr 10.
Obejrzyjcie zdjęcia, na których jest sygnalizacja
świetlna. Wskażcie zdjęcie sygnalizatora z tym kolorem, przy którym możemy przejść przez ulicę.
Posłuchajcie, co jest napisane dookoła sygnalizatora:
Ruszaj!
Przy jakim świetle sygnalizatora nie przechodzimy
przez ulicę? Pokażcie zdjęcie.
Posłuchajcie, co jest napisane dookoła sygnalizatora:
Stop! Zatrzymaj się.
OP!
Posłuchajcie rymowanek o kolorach świateł sygnaST
Gdy się świeci
światło czerwone,
lizatorów i odpowiednim zachowaniu się na ulicy.
nie można przejść
na drugą stronę.
tr
Obejrzyjcie znaki. Czy wiecie, co one znaczą? (Znaki
z y m aj s
ZA
ostrzegawcze: rowerzyści, przejazd kolejowy, uwaga,
US
Gdy się świeci
światło zielone,
dzieci; zakazu – zakaz ruchu w obu kierunkach; nakakażdy może przejść
og
n
na drugą stronę.
a w ol
zu: nakaz jazdy na wprost, informacyjny – przejście
dla pieszych).
Połączcie znaki z figurami o podobnych do nich
kształtach.

Wrzesień, tydzień 2		
Dzień 2		

Droga do przedszkola
Poznajemy przepisy ruchu drogowego

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych podczas zabawy Przygoda Januszka. IV 2
Liczenie słów w zdaniach.
IV 2, IV 15
Ćwiczenia poranne – zestaw 2.
I5

II. 1. Nauka fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej Gdy zamierzasz przejść
przez ulicę. Cel: zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolor czerwony każe stać.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 1. Cel: rozwijanie sprawność fizycznej.
		 Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Ruch
uliczny; zabawa uspokajająca Zgadnij, kogo brakuje.

IV 2
I5
I8
I5

III. Ilustracja ruchowa wiersza Małgorzaty Barańskiej.
I5
Nazywanie miejsc, w których trzymamy samochody; rysowanie drogi I 7, IV 2
samochodu do garażu.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Samochody i garaże.
I5
Cele główne:
− zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− rozpoznaje pasy i znak przejścia dla pieszych,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− obywatelskie.
Środki dydaktyczne: opowiadanie Przygoda Januszka, wiersz Małgorzaty Barańskiej o częściach
ciała (z książki Pokaż oko, pokaż nos. 102 wierszyki z gestami, kształcące orientację w schemacie
ciała), fragment wiersza Wandy Chotomskiej Gdy zamierzasz przejść przez ulicę, obrazki przedstawiające: różne sytuacje na drodze, znak przejścia dla pieszych, sygnalizator świetlny, krążki:
czerwony i zielony, sylwety: dziecka i samochodu, wierszyki do zabawy Prawda czy fałsz?, bębenek,
tamburyn, kręgle, skakanki, chorągiewki: czerwona i zielona, karta pracy, cz. 1, nr 11.
Przebieg dnia
I
• Ćwiczenia narządów artykulacyjnych podczas zabawy Przygoda Januszka.
Dzieci naśladują czynności wykonywane przez bohatera opowiadania N., który je demonstruje, a następnie sprawdza poprawność wykonania poszczególnych ćwiczeń przez dzieci.
Januszek obudził się rano. Przeciągnął się i szeroko ziewnął. Nic mu się nie chciało. Ziewnął
jeszcze raz, a potem drugi i zamknął oczy. Promienie słońca zaglądające przez okno zaczęły
łaskotać go w nos. Zmarszczył go, wykrzywił, aż w końcu niespodziewanie kichnął – najpierw
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cicho, a potem głośno. Umył zęby, wypłukał gardło i zjadł smaczne śniadanie. Skórki od chleba
były dość twarde, więc gryzł je starannie, popijając małymi łykami ciepłego mleka. Zza okna
dochodziło muczenie krowy: muu, muu, muu, która pasła się na trawie. Januszek postanowił
przyjrzeć się jej z bliska. Krasula dokładnie przeżuwała każdy kęs trawy. Chłopcu bardzo się to
spodobało, zaczął ją naśladować. Pachnące kwiaty i trawa podrażniły mu gardło i zaczął pokasływać, aż w końcu rozkasłał się na dobre. Usiadł więc w cieniu drzewa i – nawet nie wiedząc,
kiedy – zasnął. Pochrapywał – najpierw cicho, a potem coraz głośniej, co zaciekawiło pasącą się
krowę. Podeszła bliżej i polizała śpiącego chłopca swoim wielkim językiem. Januszek skoczył na
równe nogi, wciągnął głęboko powietrze i krzycząc: „Łaaaaaa...”, pobiegł do domu. Nawet nie
wiedział, jak szybko się tam znalazł. A potem serdecznie śmiał się ze swojej przygody.
Liczenie słów w zdaniach.
N. mówi zdania związane z ruchem drogowym. W każdym zdaniu robi przerwy między
słowami. Wyjaśnia dzieciom, że te przerwy rozdzielają słowa, z jakich składa się zdanie.
Przykładowe zdania:
Po ulicy chodzą piesi.
Na skrzyżowaniu jest sygnalizacja.
Samochód ma cztery koła.
Pasy są nazywane zebrą.
Sygnalizacja świetlna ma dwa kolory.
Przechodzimy na zielonym świetle.
Ćwiczenia poranne – zestaw 2 (przewodnik, cz. 1, s. 28).
II
Zajęcia 1. Nauka fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej Gdy zamierzasz przejść przez
ulicę.
Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem obrazków.
Obrazki przedstawiające różne sytuacje na drodze, sylwety: dziecka, samochodu, krążki:
zielony, czerwony, znak przejścia dla pieszych, obrazek sygnalizatora.
Opowiadanie przez dzieci o sytuacjach przedstawionych na obrazkach. Zwracanie uwagi
na oznakowanie przejścia dla pieszych (znak przejścia dla pieszych, pasy).
Odgadnięcie przez dzieci, co przedstawia obrazek (sygnalizator świetlny), poprzez stopniowe
odkrywanie kolejnych jego fragmentów.
Omówienie znaczenia kolorów na sygnalizatorach dla pieszych i dla samochodów. Zwracanie uwagi na przeciwne zachowania pieszych i kierowców podczas świecenia się światła
w tym samym kolorze.
Umieszczanie sylwety dziecka pod obrazkiem z zielonym światłem, a sylwety samochodu
pod obrazkiem z czerwonym światłem (zmiana ustawienia w zależności od koloru prezentowanego światła). Uświadamianie konsekwencji nieznajomości przepisów ruchu drogowego.
Zabawa Prawda czy fałsz?
Dzieci słuchają wierszy. Potem określają, które z nich są zgodne z prawdą, a które nie, i podają
propozycje, co należy w nich zmienić.
Światło zielone
Światło czerwone
Szybkie samochody
jak młode listki
jak mak, jak ogień,
jeżdżą po chodnikach,
na drugą stronę
wszystkim przechodniom
piesi pomalutku
zabrania przejść wszystkim.
otwiera drogę.
chodzą po ulicach.
Pasy na jezdni
Nie zwracaj uwagi
Pograj w piłkę na ulicy,
są dla zabawy,
na drogowe znaki,
przecież jest tak blisko.
omijać te miejsca –
przecież one tylko
Po co iść daleko,
to dobre zasady.
odstraszają ptaki.
na szkolne boisko?

• Nauka fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej metodą ze słuchu – zapoznanie z pięcioma
zasadami przechodzenia przez jezdnię.
1. Na chodniku przystań bokiem.
2. Popatrz w lewo bystrym okiem.
3. Skieruj w prawo wzrok sokoli.
4. Znów na lewo spójrz powoli.
5. Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie.
• Zwracanie uwagi na kolejność czynności wykonywanych podczas przechodzenia przez ulicę.
• Recytacja fragmentu wiersza – indywidualna i zespołowa.
• Ilustracja ruchowa do wiersza – zwracanie uwagi na prawą i na lewą stronę ciała.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolor czerwony każe stać.
Krążki: czerwony, zielony.
Dzieci poruszają się swobodnie po sali, kiedy N. trzyma w dłoni zielony krążek. Wyciągnięty
w górę czerwony krążek jest sygnałem do zatrzymania się.

•

•
•

•

•
•

•

•

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 1.
Kręgle, bębenek, tamburyn.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Posłuszne kręgle.
Dzieci poruszają się swobodnie po sali, trzymając kręgle w rękach. Na mocne uderzenie
w bębenek zatrzymują się i manipulują kręglami: podają je sobie z jednej ręki do drugiej,
z przodu, za plecami, pod kolanami; podrzucają je i łapią.
Ćwiczenia mięśni brzucha Jak najdalej w przód.
Dzieci w siadzie prostym, kręgle trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód,
sięgając rękami z kręglami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste).
Skręty Na prawo, na lewo.
Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają kręgle na głowach, przytrzymując je rękami, łokcie
odchylają na zewnątrz. Wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują
kilka rzutów i chwytów kręgli.
Skrętoskłony Witamy stopy.
Dzieci w siadzie rozkrocznym, kręgle trzymają oburącz w górze; wykonują skrętoskłon do
lewej stopy – przywitanie jej kręglem, wyprost; wykonują skrętoskłon do prawej stopy –
przywitanie jej (podczas ćwiczenia dzieci starają się nie zginać kolan).
Ćwiczenie mięśni grzbietu Oglądamy kręgle.
Dzieci w leżeniu przodem, trzymają kręgle w obu rękach przed głową. Unoszą głowę, prostują
ręce – oglądają kręgle, wytrzymują przez chwilę. Potem wracają do leżenia – odpoczynek.
Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie.
Dzieci w leżeniu tyłem, kręgle trzymają w obu rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie
wznoszą obie nogi i ręce – dążą do spotkania nóg z kręglem; potem powracają do pozycji
wyjściowej.
Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha Z nóg do rąk.
Dzieci w leżeniu tyłem, kręgle trzymają między stopami. Przekazują kręgle do rąk, za głowę, i powracają do siadu. Ponownie wkładają kręgle pomiędzy stopy i od nowa wykonują
ćwiczenie.
Bieg Postaw kręgle.
Dzieci biegają z kręglami w różnych kierunkach przy akompaniamencie tamburynu. Podczas
przerwy w grze stawiają kręgiel tak, aby się nie przewrócił.
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Ćwiczenia przeciw płaskostopiu Sprytne stopy.
Dzieci w siadzie prostym podpartym, każde ma kręgiel pomiędzy stopami (pionowo). Krążą
stopami obunóż w prawo i w lewo.
− Wałkują kręgle raz jedną, raz drugą stopą.
− W siadzie podpartym – chwytają stopami kręgle i podnoszą je do góry.
• Zabawa rytmiczna Zgodnie z rytmem.
Dzieci spacerują po sali w różnych kierunkach, w rytm bębenka. Podczas przerwy w grze
zatrzymują się, słuchają rytmu wystukiwanego przez N. na bębenku, starając się go zapamiętać, a następnie wystukują ten rytm, uderzając kręglami o podłogę.
• Zabawa uspokajająca Marsz parami.
Dzieci maszerują parami po obwodzie koła; odkładają kręgle na wyznaczone miejsce.

•

Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Ruch uliczny.
Skakanki, chorągiewki: czerwona i zielona, lub tarcze w tych barwach.
Zabawę muszą poprzedzać obserwacje ruchu ulicznego i poznanie zasad prawostronnego
poruszania się przechodniów na chodniku i pojazdów na jezdni. Na środku ogrodu N. układa
ze skakanek szeroką jezdnię i, równolegle do niej, po obu stronach, nieco węższe chodniki.
Po prawej stronie jezdni ustawiają się samochody, motocykle, rowery. Na chodnikach stają
przechodnie, na podwyższeniu policjant, tj. N., który ma chorągiewki: czerwoną i zieloną, lub
tarcze w tych barwach. W poprzek ulicy N. wyznacza skakankami przejście dla przechodniów.
Na sygnał – podniesienie zielonej chorągiewki – pojazdy poruszają się prawą stroną jezdni;
na sygnał – podniesienie czerwonej chorągiewki lub tarczy – zatrzymują się. Policjant daje
wówczas znak, że na drugą stronę ulicy mogą po wyznaczonych pasach przejść przechodnie.
Po kilkukrotnym powtórzeniu następuje zmiana ról w grupach.
• Zabawa uspokajająca Zgadnij, kogo brakuje.
Dzieci siedzą skrzyżnie na ziemi, najlepiej w półkolu. N. wyznacza jedno dziecko, które będzie
mamą. Mama wybiera sobie czworo lub pięcioro dzieci i sadza je pośrodku. Mama musi
dobrze przyjrzeć się swoim dzieciom i zapamiętać ich imiona. Potem na chwilę oddala się
i wówczas N. porywa jedno z dzieci (dziecko się ukrywa). Mama, po powrocie na miejsce,
musi zgadnąć, którego dziecka brakuje, i podać jego imię.
Uwaga: po kilku powtórzeniach zabawę można nieco zmienić, np.: zamienić jedno z dzieci,
obok siedzących już dzieci posadzić jakieś inne dziecko, wymienić dwoje dzieci.
III
• Ilustracja ruchowa wiersza Małgorzaty Barańskiej.
Dzieci stoją w kole:
Tu ramiona, a tu łokcie,
krzyżują ręce na klatce piersiowej, klepią dłońmi w swoje ramiona,
			a potem zginają ręce, wyciągają je do przodu i stukają łokciem
		
o łokieć,
pięści, plecy, brzuch.
stukają pięścią w pięść, klepią obiema dłońmi plecy, a potem –
		
brzuch,
Pięścią stuknę,
akcentują słowo stuknę, uderzając pięścią w otwartą dłoń,
nogą tupnę,
energicznie tupią,
taki ze mnie zuch.
uderzają pięścią w klatkę piersiową.
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• Karta pracy, cz. 1, nr 11.
− Jak nazywa się miejsce, w którym trzymamy samochody?
− Dlaczego je tam trzymamy?
− Narysujcie drogę samochodu do garażu.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Samochody
i garaże.
Tamburyn.
Dzieci są samochodami. Poruszają się zgodnie z rytmem wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze muszą dojechać do garażu – wyznaczonego miejsca w sali. (N. zmienia ustawienie garaży).

Narysuj drogę samochodu do garażu.

koordynacja wzrokowo-ruchowa, wiedza ogólna

Wrzesień, tydzień 2		
Dzień 3		

11

Droga do przedszkola
Czy znamy te pojazdy?

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Rozwiązywanie zagadek słuchowych Co słyszymy?
Naklejanie obrazków samochodów w odpowiednich miejscach na dużym obrazku. Kończenie rysowania pasów. Kolorowanie ich.
Zabawa Echo rytmiczne.
Ćwiczenia poranne – zestaw 2.

II. 1. Zabawa dydaktyczna Czym pojedziemy na wycieczkę? Cel: zapoznanie
z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Policjant kierujący ruchem.
2. Zabawy przy piosence Uwaga – czerwone światło! Cel: umuzykalnianie
dzieci.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Pułapka na myszy; zabawa ruchowo-naśladowcza Jesteśmy różnymi pojazdami.

IV 5
IV 8, IV 14
IV 7
I5
IV 2
I5
IV 7
I5

III. Rozwiązywanie zagadek o różnych środkach lokomocji. Wskazywanie IV 5, IV 9
zdjęć przedstawiających ich rozwiązania.
Zabawa To jest taka gra.
I5
Zabawa rytmiczna przy piosence.
IV 7
Cele główne:
− zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,
− umuzykalnianie dzieci.
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Cele operacyjne:
Dziecko:
− rozpoznaje i nazywa różne pojazdy,
− powtarza usłyszany rytm; ilustruje piosenkę ruchem.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: nagranie odgłosów dochodzących z ulicy, odtwarzacz CD, nagranie spokojnej muzyki, drewniane lub plastikowe pałeczki, obrazki (zdjęcia): różnych pojazdów, starych
pojazdów, różnych środków lokomocji, piosenka Uwaga – czerwone światło!, papier kolorowy,
krążki gimnastyczne, folia samoprzylepna, folia aluminiowa, pastele olejne, ścinki materiałów,
klej, kolorowe kartki z bloku technicznego, nożyczki, czapka policjanta ruchu drogowego,
bębenek, karta pracy, cz. 1, nr 12, tablice demonstracyjne nr 6, 7.
Przebieg dnia
I
• Rozwiązywanie zagadek słuchowych Co słyszymy?
Nagranie odgłosów pozyskanych przez N.
Rozpoznawanie dźwięków – odgłosów dochodzących z ulicy: jadących pojazdów, poruszających się ludzi.
• Karta pracy, cz. 1, nr 12.
− Odszukajcie w naklejkach obrazki samochodów.
Pierwszy obrazek naklejcie przed pasami. Drugi – za
motorem, a trzeci – na przyczepie ciężarówki.
− Powiedzcie, gdzie nakleiliście obrazki samochodów.
− Dokończcie rysować pasy. Pokolorujcie je.
• Zabawa Echo rytmiczne.
Drewniane lub plastikowe pałeczki.
Wystukiwanie prostych rytmów zaproponowanych
przez N., a następnie przez chętne dzieci (o podłogę,
blat stołu, wybrane przedmioty – zespołowo i indywidualnie, cicho i głośno), z wykorzystaniem drewnianych lub plastikowych pałeczek.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 2 (przewodnik, cz. 1,
s. 28).
II
Zajęcia 1. Zabawa dydaktyczna Czym pojedziemy
na wycieczkę?
• Rozpoznawanie pojazdów przedstawionych na zdjęciach.
Tablica demonstracyjna nr 6, obrazki (zdjęcia) przedstawiające różne pojazdy.
Podawanie ich nazw z podziałem na sylaby, odgadywanie nazw przez pozostałe dzieci,
naśladowanie odgłosów, jakie wydają te pojazdy.
• Określanie miejsca poruszania się pojazdów, które są na zdjęciach (po lądzie, po wodzie
i w powietrzu).
Odszukaj w naklejkach obrazki samochodów. Pierwszy obrazek naklej przed
pasami, drugi – za motorem, a trzeci – na przyczepie ciężarówki. Dokończ
rysować pasy. Pokoloruj je.
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orientacja przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa

• Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał wzrokowy.
Nagranie spokojnej muzyki, odtwarzacz CD, obrazki różnych środków lokomocji.
Dzieci poruszają się po sali przy muzyce. Podczas przerwy N. pokazuje obrazki różnych
środków lokomocji. Jeśli przedstawiają one pojazdy poruszające się po lądzie, dzieci przykucają, jeśli w powietrzu – stają z rękami uniesionymi do góry, a jeśli po wodzie – kładą się
na brzuchu i naśladują pływanie.
• Oglądanie obrazków przedstawiających stare pojazdy.
Obrazki przedstawiające stare pojazdy.
Zwracanie uwagi na rozwój techniki, wzbogacanie słownictwa dzieci o nazwy pojazdów.
• Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole.
Obrazki przedstawiające różne pojazdy (samochód, samolot, pociąg, statek, motor itp.).
Układanie z własnych ciał kształtów pojazdów przedstawionych na obrazkach wylosowanych
przez dzieci. Odgadywanie przez pozostałych członków grupy, co to mogą być za pojazdy.
• Wykonanie swoich wymarzonych samochodów z zastosowaniem różnorodnych materiałów
plastycznych.
• Ekspresja słowna – kończenie zdania: Mój wymarzony samochód ma...
• Wykonanie prac.
Kolorowe kartki z bloku technicznego, klej, nożyczki, różne materiały plastyczne.
Dzieci projektują samochody na kartkach z bloku technicznego w wybranych przez siebie
kolorach. Wykorzystują przygotowane materiały, np.: papier kolorowy, pastele olejne, ścinki
materiałów, folię aluminiową…
• Prezentowanie powstałych prac – dzielenie się przez autorów uwagami na temat swoich
samochodów, wykorzystanych w nich materiałów.
• Zorganizowanie wystawy prac Samochód moich marzeń.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Policjant kierujący ruchem.
N. wciela się w rolę policjanta (zakłada czapkę policjanta drogowego) i kieruje ruchem
dzieci, które są pieszymi, i dzieci, które są samochodami. Dzieci poruszają się zgodnie ze
wskazaniami rąk policjanta. Podczas powtórzenia zabawy zamieniają się rolami. Kierującym
ruchem może być również wybrane dziecko.
Zajęcia 2. Zabawy przy piosence Uwaga – czerwone światło!
• Ćwiczenia słuchowe – naśladowanie dźwięków wydawanych przez różne środki lokomocji.
Tablica demonstracyjna nr 6.
− Nazwijcie pojazdy przedstawione
na zdjęciach. Podzielcie ich nazwy
na sylaby.
− Jakie dźwięki wydaje dzwonek roweru? (Dzyń, dzyń).
− Powtórzcie wszyscy.
− Jakie dźwięki wydaje samochód
osobowy? (Brum, brum) itd. (N. pyta,
jakie dźwięki wydają kolejne pojazdy, które są na zdjęciach: motocykl
– wrr, wrr; karetka pogotowia – ia, ia;
samochód straży pożarnej – oe, oe;
6
samochód policyjny – ua, ua. Potem
N. pokazuje na zdjęciach wybrane
pojazdy, a wszystkie dzieci naśladują ich odgłosy).
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• Zabawa Poruszam się zgodnie z rytmem.
Bębenek.
Poruszanie się zgodnie z rytmem wystukiwanym na instrumencie przez N.: marsz, bieg, podskoki – w rozsypce i po obwodzie koła, ze zmianą kierunku. Realizacja ruchowa wystukanego
rytmu: jedno uderzenie w bębenek – tupnięcie, dwa uderzenia – podskok, trzy – przysiad;
uchwycenie rytmu i kontynuowanie go przez dzieci.
• Słuchanie piosenki Uwaga – czerwone światło! (sł. Maria Terlikowska, muz. Tadeusz Kierski).
Nagranie piosenki Uwaga – czerwone światło!, odtwarzacz CD.

I.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
•
•
•
−
•

Czy to duże miasto,
wioska czy osada,
kto uważnie chodzi,
ten pod nic nie wpada!
Kolorowe światła
obok skrzyżowania:
jedno iść pozwala,
drugie iść zabrania.
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

II.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Przejście przez ulicę
nie jest trudną sprawą:
najpierw spójrzmy w lewo,
potem spójrzmy w prawo.
Jeśli nic nie jedzie,
można iść bezpiecznie.
Ten drogowy przepis
trzeba znać koniecznie!
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

III.
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ten czerwony sygnał
przejść nam nie pozwala,
gdy czerwonym okiem
patrzy na nas z dala.
A zielony sygnał
oko ma zielone,
mówi: Bardzo proszę
przejść na drugą stronę!
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

Rozmowa na temat piosenki.
Zwracanie uwagi na jej nastrój, tempo, liczbę zwrotek, tekst.
Wypowiedzi dzieci dotyczące konsekwencji nieprawidłowych zachowań na jezdni.
Jakie słowa się powtarzają? Co one oznaczają?
Utrwalanie rytmu słów: Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni! poprzez różne sposoby klaskania
(przed sobą, ponad głową, z prawej strony, z lewej strony, nad podłogą, pod kolanem…).
• Wystukiwanie rytmu o stolik, podłogę itp.
• Śpiewanie słów: Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!
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• Zabawa rytmiczna przy piosence.
Krążki gimnastyczne.
Dzieci poruszają się po sali. Każde ma krążek gimnastyczny – kierownicę. Kiedy usłyszą słowa:
Bądźmy uważni…, patrzą na krążek pokazywany przez N. Jeśli jest czerwony – zatrzymują
się, a jeśli jest zielony – jadą dalej.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Pułapka na myszy.
Bębenek.
Połowa grupy (mogą to być np. dziewczynki), stojąc w kole i trzymając się za ręce, tworzy
pułapkę. Druga połowa grupy – znajdująca się wewnątrz koła – to myszki.
Gdy N. zaczyna miarowo uderzać w bębenek, pułapka otwiera się, to znaczy dzieci stojące
na obwodzie koła unoszą ręce w górę. Myszki mogą wówczas swobodnie wybiegać na zewnątrz koła i wbiegać do niego z powrotem. Na mocniejsze uderzenie w bębenek pułapka
zamyka się – dzieci tworzące pułapkę przykucają, opuszczają ręce. Wówczas te myszki, które
znalazły się wewnątrz koła, uważane są za złapane w pułapkę. Przechodzą one na obwód
koła, powiększając pułapkę. Zabawa toczy się dalej dotąd, aż zostanie tylko jedna zwinna
myszka. Wtedy następuje zmiana ról.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Jesteśmy różnymi pojazdami.
N. podaje nazwy różnych pojazdów, a dzieci naśladują ich ruchy i dźwięki, jakie wydają:
• rower – leżą tyłem, naśladują pedałowanie i mówią: dzyń, dzyń…
• samochód osobowy – biegają po wyznaczonym miejscu w ogrodzie przedszkolnym, naśladują
kręcenie kierownicą i mówią: brum, brum…
• motocykl – biegają po ogrodzie, naśladują jazdę motorem i mówią: wrr, wrr…
• autobus – dobierają się po kilkoro, ustawiają się w rzędzie i, mówiąc: bum, bum…, poruszają
się po ogrodzie.
III
• Tablica demonstracyjna nr 7.
− Posłuchajcie zagadek o różnych środkach lokomocji.
Wskazujcie zdjęcia przedstawiające ich rozwiązania.
− Spróbujcie ułożyć zagadki o tych i o innych środkach
lokomocji.
Dodaj dwie litery do zabawy tanecznej,
a wtedy kolorowy wzniesie się
w powietrze. (balon)
Ta latająca maszyna
wielką ważkę przypomina. (helikopter)
Postaw na niej jedną nogę
i wyrusz w drogę. (hulajnoga)
Można wtedy jechać na nim,
kiedy kręci się nogami. (rower)
Ma skrzydła, lata podniebnym szlakiem,
lata wysoko –
choć nie jest ptakiem. (samolot)

7

Po torze szybko pędzi z daleka,
bo tłum podróżnych na stacji czeka. (pociąg)
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• Zabawa To jest taka gra.
Dzieci stoją w kole, w środku znajduje się jedno chętne dziecko. Mówi ono krótki tekst
(pierwszą część) i wykonuje ruch, który grupa powtarza. Następnie dzieci z koła mówią
drugą część tekstu (na początku powtarzają po N., potem mówią samodzielnie) i klaszczą.
Jest to taka gra.			
Na oklaski zasłużyłeś,
Zróbcie tak, jak robię ja.		
bo wspaniale to zrobiłeś.
• Zabawa rytmiczna przy piosence (przewodnik, cz. 1, s. 39).

Wrzesień, tydzień 2		
Dzień 4		

Droga do przedszkola
Samochody specjalistyczne

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa rozwijająca umiejętność uchwycenia rytmu w serii ruchów i kon- IV 12
tynuowania go – Powtórz mój ruch.
Określanie, co oznaczają znaki drogowe (przejście dla pieszych, uwaga, IV 9
dzieci!). Kolorowanie ich według wzoru.
Ćwiczenia poranne – zestaw 2.
I5

II. 1. Zapoznanie z pojazdami specjalistycznymi na podstawie zagadek słu- IV 5
chowych. Cel: przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 1. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej. I 8
		 Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Chodzenie i dotykanie; I 5
zabawa Widzę coś, widzę coś; zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III. Ćwiczenia we współdziałaniu z drugą osobą.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolorowe samochody.

I 5, III 5
I5

Cele główne:
− przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− rozpoznaje i nazywa samochody specjalistyczne,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− obywatelskie.
Środki dydaktyczne: nagrania odgłosów samochodów specjalistycznych, odtwarzacz CD,
obrazki przedstawiające samochody specjalistyczne (przecięte na połowy), klocki, samochód
zabawka, krążki w czterech kolorach, bębenek, tamburyn, kręgle, karty pracy, cz. 1, nr 13, 14,
tablica demonstracyjna nr 6.
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•
−
−
•

•

Przebieg dnia
I
Zabawa rozwijająca umiejętność uchwycenia rytmu w serii ruchów i kontynuowania go –
Powtórz mój ruch.
N., a następnie chętne dzieci, demonstruje serię ruchów. Dzieci obserwują je, dostrzegają
powtarzającą się sekwencję i kontynuują zaproponowany rytm, np.: klaśnięcie – podskok
– tupnięcie...; przysiad – wyprost – podskok…; tupnięcie – przysiad – wyprost – dwa klaśnięcia... (N. stopniowo zwiększa liczbę ruchów w sekwencji).
Karta pracy, cz. 1, nr 14.
Co oznaczają narysowane znaki drogowe?
(Przejście dla pieszych; Uwaga, dzieci!).
Pokolorujcie je według wzoru.
Ćwiczenia poranne – zestaw 2 (przewodnik,
cz. 1, s. 28).
II
Zajęcia 1. Zapoznanie z pojazdami specjalistycznymi na podstawie zagadek słuchowych.
Zabawa Pomieszane samochody.
Obrazki samochodów specjalistycznych (przecięte
na połowy).
N. odsłania obrazki samochodów, złożone z dwóch
różnych połówek. Dzieci łączą prawidłowo połówki,
rozpoznają i nazywają powstałe samochody: polewaczka, samochód strażacki, samochód policyjny,
karetka pogotowia, śmieciarka, samochód chłodnia.
Wyjaśniają, do czego służą, podkreślają ich znaczenie
dla społeczeństwa.
Podawanie innych przykładów samochodów specjalistycznych.
Zagadki słowne O jakim samochodzie mówię?
Tablica demonstracyjna nr 6.
Opisywanie przez dzieci, do czego służą poszczególne samochody, bez podawania ich nazw. Odgadywanie przez pozostałe dzieci, o jakim samochodzie jest
mowa. Pokazywanie jego zdjęcia na tablicy.
997
Ćwiczenia słuchowe Co to za dźwięk?
policja
Nagranie odgłosów samochodów specjalistycznych, odtwarzacz CD.
998
Słuchanie odgłosów wyżej wymienionych samostraż
pożarna
chodów. Rozpoznawanie rodzajów samochodów,
nazywanie ich i naśladowanie.
Karta pracy, cz. 1, nr 13.
999
pogotowie
Co to za samochody? Gdzie możemy je zobaczyć?
ratunkowe
Rysujcie po śladach od karetki pogotowia, samochodu policji, straży pożarnej. Dowiecie się, jaki numer
należy wybrać, gdy chcemy zadzwonić po policję,
ogólny
straż pożarną, pogotowie.
numer alarmowy
Dlaczego te numery są podobne? Czym się różnią?
Powiedz, co oznaczają przedstawione znaki. Pokoloruj ich rysunki.

14

•
•
•

sprawność manualna, wiedza ogólna

Rysuj po śladach. Dowiesz się, jaki numer wybieramy, dzwoniąc po karetkę pogotowia, straż pożarną i po policję. Zapamiętaj te numery.

•

•
−
−

112

−

koordynacja wzrokowo-ruchowa, wiedza ogólna

13
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−
•
•
•

(Potem N. wskazuje numery w różnej kolejności, a dzieci mówią, gdzie by się dodzwoniły,
wybierając dany numer).
Przeczytam wam jeszcze raz te numery. Posłuchajcie. Jest jeszcze jeden wspólny numer –
112 (N. pokazuje), który też powinniście zapamiętać.
Porównywanie zapisów numerów – wyszukiwanie podobieństw i różnic.
Reagowanie określonym dźwiękiem na pokazywane przez N. numery: straży pożarnej –
eaeaeaea..., pogotowia – ioioioio..., policji – eu- eueueue...
Ćwiczenia słuchowe.
Klocki, samochód zabawka.
N. układa określoną liczbę klocków (4, 3, 4). Dzieci dzielą słowa: straż pożarna, policja, pogotowie, na sylaby, liczą je i określają, które słowo pasuje do którego ustawienia. Potem dzielą
na sylaby zaproponowane przez siebie słowa i zaznaczają liczbę występujących w nich sylab
za pomocą klocków. Szukają słów mających określoną liczbę sylab, np.: 2 – ko-ło; 3 – ma-li-na;
4 – te-le-wi-zor. N. klaszcze. Dzieci liczą, ile razy to zrobił, i podają propozycje słów składających się z takiej liczby sylab. N. puszcza do siedzących w kole dzieci samochód zabawkę,
podając pierwszą sylabę słowa, które należy dokończyć. Dziecko, które dostało samochód
zabawkę, mówi utworzone słowo i puszcza samochód do N.
Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 1 (przewodnik, cz. 1, s. 33).

Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa ruchowa Chodzenie i dotykanie.
Dzieci ustawiają się jedno za drugim, tworząc węża. Najpierw na początku stoi N., potem
głową węża będzie za każdym razem inne dziecko. Ten, kto stoi na początku, jest przewodnikiem, który prowadzi węża przez ogród. Podczas chodzenia przewodnik wymienia nazwę
jakiejś części ciała. Pozostałe dzieci muszą jej wtedy dotknąć, nie przerywając marszu. Przewodnik może wymieniać różne części ciała, np.: nos, uszy, brzuch, kolana, plecy, łokcie. Potem
przechodzi na koniec węża, a dziecko stojące na jego początku jest nowym przewodnikiem.
• Zabawa Widzę coś, widzę coś.
Dzieci stoją w rozsypce przed N. Zabawa zaczyna się, gdy N. mówi: Widzę coś, widzę coś.
Dzieci pytają wtedy: A co pani widzi? N. mówi np.: Widzę dzieci, które podskakują. Wówczas
dzieci robią to, co powiedział N., i znowu pytają: A co pani widzi? Zabawa trwa dalej.
Przykłady:
− Widzę coś, widzę coś… Widzę dzieci, które się do mnie uśmiechają.
− Widzę coś, widzę coś… Widzę kolorowe motyle fruwające nad łąką.
− Widzę coś, widzę coś… Widzę dzieci, które grają na różnych instrumentach.
− Widzę coś, widzę coś… Widzę dzieci jadące różnymi pojazdami.
• Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III
• Ćwiczenia we współdziałaniu z drugą osobą.
• Zabawa Mów to co ja.
Dzieci dobierają się w pary, stają naprzeciwko siebie. Jedna osoba z pary wydaje różne
dźwięki, druga osoba je powtarza. Potem następuje zmiana ról.
• Dotykanie się wymienionymi przez N. częściami ciała, np.: łokciami, plecami, biodrami itd.
• Przesuwanie jednej osoby.
W parze, jedna osoba kładzie się na plecach na podłodze, a druga stara się ją przesunąć.
Potem następuje zmiana ról.
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Kołysanie się, przytulanie.
W parze, dzieci siadają na podłodze blisko siebie – jedna osoba siedzi tyłem do drugiej.
Osoba siedząca z tyłu przytula partnera i kołysze. Potem zamieniają się rolami.
Ciągnięcie się po podłodze.
Jedna osoba z pary kładzie się tyłem na podłodze. Druga łapie ją za nogi i ciągnie po podłodze. Potem zamieniają się rolami.
Masaż relaksacyjny Na sawannie (w parach).
Jedno dziecko kładzie się na brzuchu, a drugie wykonuje na jego plecach masaż.
N. mówi:
Dzieci:
Na sawannie zwierząt bez liku. Są tam:
żyrafy biegnące jak konie,
rytmicznie uderzają pięściami po plecach,
stąpające powoli słonie,
powoli uderzają pięściami,
węże pełzające w wysokich trawach,
poruszają w górę i w dół całymi dłońmi,
sępy dziobiące martwe zwierzęta,
dotykają palcami wskazującymi różnych miejsc na
całych plecach,
groźny, szybki lew.
rytmicznie uderzają czterema palcami obu rąk,
Wszystkie zwierzęta spotykają się
kreślą bokiem dłoni kształt strumyka.
przy wodopoju,
małym, krętym strumyku.

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolorowe samochody.
Krążki w czterech kolorach.
N. dzieli dzieci na cztery grupy samochodów. Członkowie każdej grupy otrzymują krążki
w jednym z czterech kolorów. Podniesiony przez N. do góry krążek w danym kolorze jest
sygnałem do poruszania się samochodów w takim samym kolorze jak krążek.
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Wrzesień, tydzień 2		
Dzień 5		

Droga do przedszkola
Bądźmy ostrożni!

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Oglądanie zdjęć wybranych znaków drogowych: ostrzegawczych, informacyjnych, zakazu, nakazu. Omawianie ich znaczenia. Określanie,
dlaczego na drogach są znaki drogowe.
Słuchanie fragmentu wiersza Krzysztofa Wiśniewskiego Kolorowe znaki.
Nazywanie zdjęć w poszczególnych szeregach. Dzielenie ich nazw na
sylaby. Łączenie pierwszych sylab z ich nazw. Wskazywanie rozwiązań
na dużym zdjęciu.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Znaki drogowe.
Ćwiczenia poranne – zestaw 2.

IV 9

II. 1. Analiza i synteza słuchowa na poziomie sylaby i głoski. Dzielenie nazw
obrazków na sylaby, wprowadzenie pojęcia głoska i określanie pierwszych głosek w nazwach obrazków. Cel: rozwijanie słuchu fonematycznego.
Zabawa bieżna Wyścigi samochodowe.
2. Zabawy liniami – poszerzanie doświadczeń plastycznych. Cel: rozwijanie
umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Złap swoją parę; zabawa
bieżna Kto pierwszy do mety? Spacer wzdłuż ulicy – obserwowanie pojazdów, pieszych; przyglądanie się znakom.

IV 2

III. Rysowanie po śladach drogi samochodów. Rysowanie strzałek pokazujących kierunek ich poruszania się. Rysowanie szlaczka po śladach,
a potem – samodzielnie.
Wspólne wykonanie makiety ulicy z wykorzystaniem elementów przegotowanych przez N.
Zabawa rytmiczna przy piosence.
Omówienie obrazków. Skreślenie tych z nich, które przedstawiają sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dzieci. Określenie, jak powinno być
poprawnie.

IV 8, IV 14

IV 5
IV 2
I5
I5

I5
IV 8
I5

IV 8, III 5
IV 7
IV 9

Cele główne:
− rozwijanie słuchu fonematycznego,
− rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych i ukośnych.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− określa pierwszą głoskę w nazwach zdjęć i obrazków,
− nazywa i kreśli linie: pionowe, poziome i ukośne.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− obywatelskie,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
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Środki dydaktyczne: fragment wiersza Krzysztofa Wiśniewskiego Kolorowe znaki, kartoniki
z obrazkami wybranych znaków drogowych, bębenek, tamburyn, kartoniki z obrazkami: ul,
ekran, umywalka, ogórek, arbuz, igły, kartki z wzorami linii, obrazki figur geometrycznych,
kolorowe sznurki, kolorowe markery, kartki z narysowaną dużą figurą geometryczną, nożyczki,
duże kartki w kształcie koła, farby, kartonowe elementy do makiety ulicy, karty pracy, cz. 1, nr
15, 16, 17, tablica demonstracyjna nr 8.
Przebieg dnia
I
• Tablica demonstracyjna nr 8.
− To są różne znaki drogowe obowiązujące w Polsce: ostrzegawcze,
informacyjne, zakazu i nakazu.
(N. ogląda poszczególne znaki
i omawia je z dziećmi).
znaki informacyjne
znaki zakazu
− Dlaczego na drogach są znaki drogowe?
• Słuchanie fragmentu wiersza Krzysztofa Wiśniewskiego Kolorowe znaki.
Obrazki figur geometrycznych.
Gdy w wierszu pada nazwa figury
znaki ostrzegawcze
znaki nakazu
geometrycznej, N. pokazuje obra8
zek z tą figurą.
Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym,
z rysunkiem czarnym jak pióra kawcze,
mówią: „Uważaj na mój rysunek!”
I są to ZNAKI OSTRZEGAWCZE.
Te duże koła z brzegiem czerwonym,
które z daleka widać od razu,
„Nie wolno!” – krzyczą głosem donośnym,
bo to są właśnie ZNAKI ZAKAZU.
Mniejsze zaś koła, z niebieską twarzą
i białą strzałką jak ptasi pazur,
mówią stanowczo: „Jedź, jak ci każę!”.
Dlatego są to ZNAKI NAKAZU.
A prostokąty oraz kwadraty,
te z tłem niebieskim, stojące z gracją,
INFORMACYJNE są to ZNAKI,
bo zawsze służą informacją.
Wiesz już, dlaczego duzi i mali
znaki drogowe widują co dzień?
Żeby bezpiecznie z dróg korzystali:
każdy kierowca i każdy przechodzień.
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• Karta pracy, cz. 1, nr 15.
− Co jest na zdjęciach w pierwszej pętli? (Zegar, brama).
− Podzielcie nazwy zdjęć na sylaby. Połączcie pierwsze
sylaby z ich nazw. Co otrzymaliście? Wskażcie rozwiązanie na zdjęciu, na dole karty.
− Podzielcie nazwy zdjęć z drugiej pętli na sylaby. Połączcie pierwsze sylaby. Co otrzymaliście? Itd.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Znaki drogowe.
Kartoniki z obrazkami wybranych znaków drogowych (po dwa każdego rodzaju), tamburyn.
N. rozdaje dzieciom kartoniki z obrazkami wybranych znaków drogowych (po dwa każdego rodzaju). Dzieci poruszają się w rytmie wystukiwanym na
tamburynie. Podczas przerwy szukają dziecka, które
ma taki sam znak, i stają z nim w parze. (Za każdym
razem dzieci zamieniają się kartonikami ze znakami).
• Ćwiczenia poranne – zestaw 2 (przewodnik, cz. 1,
s. 28).
II
Zajęcia 1. Analiza i synteza słuchowa na poziomie sylaby i głoski.
• Zabawy z sylabami.
Obrazki: ul, ekran, umywalka, ogórek, arbuzy, igły.
Odkrywanie kartoników ułożonych obrazkami do dołu, nazywanie tego, co przedstawiają.
Dzielenie ich nazw na sylaby.
Wymyślanie słów rozpoczynających się podanymi przez N. sylabami.
• Wprowadzenie terminu głoska (najmniejsza wymawiana i słyszana cząstka słowa). Odkrywanie kartoników ułożonych obrazkami do dołu, nazywanie tego, co one przedstawiają;
określanie, co słychać na początku ich nazw (te nazwy rozpoczynają się samogłoskami).
Wyjaśnianie dzieciom, co to jest głoska. Długie wymawianie poszczególnych samogłosek;
wymyślanie słów, w których występują one na początku.
• Określanie pierwszych głosek w nazwach obrazków.
• Zabawa bieżna Wyścigi samochodowe.
Dzieci są samochodami, stoją w dwóch rzędach, w pewnej odległości od siebie. Na sygnał
N. kolejne pary biegną od startu do mety.
Nazwij to, co jest przedstawione na zdjęciach. Podziel ich nazwy na sylaby. Połącz
pierwsze sylaby z nazw zdjęć. Co otrzymałeś? Pokaż to na zdjęciu na dole strony.

analiza i synteza na poziomie sylaby, percepcja wzrokowa

15

Zajęcia 2. Zabawy liniami – poszerzanie doświadczeń plastycznych.
• Kreślenie w powietrzu linii: pionowych, poziomych i ukośnych, wraz z rytmicznym wypowiadaniem słów: To są linie pionowe. To są linie poziome. To są linie ukośne.
• Zabawa Jakie to linie?
Bębenek, kartki z liniami.
Dzieci poruszają się w rytmie wystukiwanym na bębenku. Podczas przerwy N. pokazuje
kartkę z określonym rodzajem linii. Dzieci rysują je w powietrzu, na podłodze, na podanych
przez N. częściach swojego ciała, a następnie wspólnie w parach.
• Ćwiczenia percepcji wzrokowej Kolorowa układanka.
Kolorowe sznurki, kartoniki z liniami.

46

N. dzieli dzieci na cztery zespoły. Każdy zespół otrzymuje kolorowe sznurki i kartonik, na
którym są narysowane czarne linie: pionowe, poziome, ukośne, albo ich kompozycje. Dzieci
układają ze sznurków kompozycje zgodnie z wzorami na swoich kartonikach, ale w wybranych przez siebie kolorach.
• Ćwiczenia graficzne Kończymy rysować linie.
Kartoniki z rysunkiem dużej figury geometrycznej, markery.
Każdy zespół otrzymuje kartkę z narysowaną dużą figurą geometryczną oraz kolorowe
markery. Na figurze jest zaznaczonych kilka linii. Każde dziecko kolejno dorysowuje swoje
linie według wzoru, aby zapełnić całą figurę.
• Malowanie dłonią kompozycji linii na kartkach o dużym formacie, w kształcie koła. (Każdy
rodzaj linii ma swój kolor, o którym decydują dzieci, np.: linie pionowe – kolor zielony, linie
poziome – kolor żółty, linie ukośne – kolor niebieski).
Kartki formatu A3, w kształcie koła.
• Oglądanie powstałych prac – wypowiedzi autorów na ich temat, zorganizowanie wystawy.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa bieżna Złap swoją parę.
Ustawienie w dwóch urzędach – każde dziecko z pary jest oznaczone innym kolorem. Przed
podaniem sygnału rozpoczynającego gonitwę w parach N. pokazuje ręką i mówi, który rząd
(która grupa, kolor) ucieka, a który goni.
Na sygnał następuje pościg w parach – jedno dziecko goni drugie, a po złapaniu przyprowadza do N. Dzieci ustawiają się w ten sam sposób ponownie. Następuje zmiana ról.
• Zabawa bieżna Kto pierwszy do mety?
Dzieci dzieli się według kolorów na kilka zespołów. Wyznacza się linię startu i linię mety –
w odpowiednim oddaleniu. Start grup następuje kolejno, dzieci stają na linii startu w szeregu,
zachowując odstępy. Za każdym razem po przebiegnięciu dystansu N. wymienia zwycięzców.
Następnie przygotowuje się do biegu kolejna grupa.
• Spacer wzdłuż ulicy – obserwowanie pojazdów, przyglądanie się znakom, zachowaniu
przechodniów.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 16.
− Rysujcie po śladach drogi samochodów.
− Narysujcie strzałki pokazujące kierunki ich poruszania się.
− Rysujcie szlaczek po śladach, a potem – samodzielnie.
• Wspólne wykonanie makiety ulicy z wykorzystaniem
kartonowych elementów (sygnalizator świetlny, znaki
drogowe, pasy, domy, rośliny, samochody, piesi) przygotowanych przez N., wyciętych i pokolorowanych
przez dzieci. Kartonowe elementy do makiety.
Kartonowe elementy do makiety.
• Zabawa rytmiczna przy piosence (przewodnik,
cz. 1, s. 39).
Rysuj po śladach drogi samochodów. Narysuj strzałki pokazujące, w których
kierunkach poruszają się samochody.

Rysuj szlaczek po śladach. Jeśli potrafisz, rysuj samodzielnie pozostałe szlaczki.
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orientacja przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa
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• Karta pracy, cz. 1, nr 17.
− Obejrzyjcie obrazki.
− Skreślcie te, które przedstawiają sytuacje zagrażające
bezpieczeństwu.

Obejrzyj obrazki. Skreśl te, które przedstawiają sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dzieci.

mowa, percepcja wzrokowa

Wrzesień, tydzień 3		
Dzień 1		

Nadeszła jesień
Park w jesiennej szacie

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Ćwiczenia ruchowo-graficzne Co to za kształt?
Zabawa Obejdź drzewo.
Ćwiczenia poranne – zestaw 3.

IV 8
IV 1
I5

II. 1. Wycieczka do parku. Cel: zachęcanie do obserwacji środowiska przyrod- IV 18
niczego, jakim jest park.
Zabawy na świeżym powietrzu: Jesienne zabawy, zabawa Wykonaj za- I 5
danie.
III. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wycieczki, dzielenie się swoimi IV 5, IV 12
spostrzeżeniami.
Słuchanie nazw drzew, z których pochodzą gałązki przedstawione na IV 4, IV 18
zdjęciach. Odszukanie w naklejkach takich samych wyrazów jak podane.
Naklejenie ich na te, które znajdują się pod zdjęciami.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiatr i liście.
I5
Cel główny:
− zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park.
Cel operacyjny:
Dziecko:
− obserwuje rośliny, zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
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17

Środki dydaktyczne: obrazki: przedstawiające proste kształty (np.: słońce, chmurę, liść, grzyb...),
bębenek, tamburyn, materiał przyrodniczy zebrany na wycieczce, karta pracy, cz. 1, nr 18.
Przebieg dnia
I
• Ćwiczenia ruchowo-graficzne Co to za kształt?
Obrazki przedstawiające proste kształty.
Dzieci losują obrazki. Każde dziecko je ogląda, nie pokazując pozostałym. Następnie dzieci
rysują zapamiętane kształty w powietrzu. Koledzy odgadują, co one przedstawiają. Najpierw rysują zaproponowane kształty (np.: słońce, chmurę, liść, grzyb...) małych rozmiarów,
a potem – dużych.
• Zabawa Obejdź drzewo (według Małgorzaty Skrobacz).
Dzieci wykonują ruchy zgodnie z tekstem: najpierw wolno, a później coraz szybciej.
Dzieci:
W prawo, w lewo,
wykonują prawą nogą krok w prawą stronę, dostawiają lewą nogę
(i odwrotnie),
obejdź drzewo,
chodzą po kole dookoła siebie,
na dół
siadają na podłodze, nogi zginają w kolanach,
jedziemy,
prostują nogi, odpychając pośladki do tyłu,
na brzuch
przewracają się na brzuch,
i wstajemy.
podkurczają nogi i podnoszą się do pozycji stojącej. (Dzieci stoją
tyłem, powtarzają ćwiczenie i stają twarzami do N.).
• Ćwiczenia poranne – zestaw 3.
Bębenek, tamburyn.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Drzewa w parku.
Dzieci maszerują i biegają w różnych kierunkach przy dźwiękach tamburynu. Na mocne
uderzenie zatrzymują się, wyciągają ręce do góry, zastygają w bezruchu jak drzewa.
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Robimy bukiety z liści.
Dzieci spacerują po sali, naśladują zbieranie liści i układanie z nich bukietów.
• Ćwiczenie równowagi Chodzimy po opadłych liściach.
Maszerują z wysokim unoszeniem kolan.
• Czworakowanie Wiewiórki w parku.
Maszerują na czworakach, w różnych kierunkach, co pewien czas zatrzymują się, wykonują
przysiad i rozglądają się dookoła.
• Podskoki.
Dzieci podskakują obunóż, w miejscu i do przodu, w rytmie ćwierćnutowym. Powtarzają za
N. słowa: Ram, tam, tam, dużo liści mam.
• Marsz.
Dzieci maszerują po obwodzie koła, wyklaskując rytm wystukany przez N. na bębenku.
II
Zajęcia 1. Wycieczka do parku.
• Zapoznanie z celem wycieczki.
• Prowadzenie obserwacji roślin i zwierząt, zabawy w parku.
• Obserwowanie drzew i krzewów rosnących w parku, nazywanie ich, dzielenie ich na liściaste
i iglaste, zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie liści, wyjaśnianie, dlaczego drzewa iglaste
nie tracą igieł na zimę.
• Zwracanie uwagi na jesienny koloryt, zachęcanie do wielozmysłowego poznawania otaczającej przyrody (za pomocą słuchu, wzroku, węchu).
• Przyglądanie się ptakom, porównywanie ich wyglądu, wydawanych odgłosów.
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• Przyglądanie się wiewiórkom, zwracanie uwagi na ich zachowanie, zachęcanie do przyjaznego odnoszenia się do zwierząt.
• Zbieranie materiału przyrodniczego (kasztanów, żołędzi, liści).
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
−
−
•

Zabawy na świeżym powietrzu
Jesienne zabawy.
Chodzenie, bieganie, podrzucanie opadłych liści – zwracanie uwagi na wrażenia słuchowe.
Poszukiwanie największego liścia i najmniejszego liścia.
Układanie bukietów z kolorowych liści.
Przynoszenie do N. określonej liczby kasztanów.
Celowanie kasztanami do obręczy ułożonych z liści.
Układanie różnorodnych kompozycji z materiału przyrodniczego.
Zabawa Wykonaj zadanie.
N. daje dzieciom zadania, np. Przynieście liść, który jest cały żółty; przynieście liść, który ma trzy
kolory; przynieście coś miękkiego, coś twardego; przynieście pięć liści, każdy z innego drzewa.
III
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wycieczki, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
Segregowanie przywiezionych z parku owoców według rodzaju, liczenie ich (wspólnie z N.),
zagospodarowanie nimi kącika przyrody.
Karta pracy, cz. 1, nr 18.
Posłuchajcie nazw drzew, z których pochodzą gałązki przedstawione na zdjęciach. Powtórzcie za mną
te nazwy.
Odszukajcie w naklejkach takie same wyrazy jak
te, które znajdują się pod zdjęciami. Naklejcie je na
siebie.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiatr i liście.
klon
kasztanowiec
Tamburyn.
Wieje wiatr i roznosi liście w różnych kierunkach –
N. potrząsa tamburynem, dzieci biegają. Wiatr przestaje wiać, liście opadły na ziemię – tamburyn cichnie,
dzieci wykonują przysiad podparty.
Poszukaj w naklejkach takich samych wyrazów jak te, które znajdują się pod zdjęciami.
Naklej je na siebie i odczytaj z nauczycielem.

dąb
18
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percepcja wzrokowa, wiedza przyrodnicza, czytanie całościowe

sosna

Wrzesień, tydzień 3		
Dzień 2		

Nadeszła jesień
Jesienne drzewa

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Ćwiczenia słuchowo-rytmiczne.
Określanie, co przedstawia zdjęcie. Odszukanie na dużym zdjęciu elementów ze zdjęć umieszczonych na dole tablicy, nazwanie ich.
Kolorowanie rysunku według wzoru. Określanie, co on przedstawia.
Ćwiczenia poranne – zestaw 3.

IV 7
IV 18
IV 8
I5

II. 1. Nauka piosenki Kolorowe liście. Cel: rozwijanie umiejętności zapamięty- IV 7
wania słów i melodii piosenki.
2. Wykonanie pracy plastycznej Jesienne liście. Cel: wyrażanie obserwacji IV 8
i przeżyć w ekspresji plastycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Wiatr i liście; zabawa I 5
ruchowa z zastosowaniem rymowanki; zabawa uspokajająca Kubusiu,
gdzie jesteś?
III. Czytanie całościowe wyrazów: drzewa, kasztany; dopasowywanie podpisów do obrazków.
Określanie, z którego drzewa pochodzą liście przedstawione na rysunkach. Rysowanie obok rysunków liści owoców odpowiednich drzew.
Kolorowanie rysunków.
Dopowiadanie słów rymujących się ze słowami w podanych zdaniach.
Zabawa ze śpiewem Mam listeczki (na melodię piosenki Mam chusteczkę
haftowaną).
Wykonanie przestrzennego jesiennego drzewa.

IV 4
IV 8, IV 18
IV 2
IV 7
IV 8

Cele główne:
− rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki,
− wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem,
− łączy w pracy plastycznej różne techniki.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: piosenka Kolorowe liście, odtwarzacz CD, bębenek, kasztany, obrazki
wybranych drzew w jesiennej szacie, liście zawieszone na nitkach, paski bibuły, sylweta drzewa,
pasujące do niej papierowe liście, propozycja pracy plastycznej Jesienne drzewo, kawałki gąbki,
farby, papier kolorowy, klej, nożyczki, kartoniki z wyrazami do czytania całościowego i pasujące
do nich obrazki, kredki świecowe, tamburyn, opaski z szablonami liści i owoców wybranych
drzew, opaski na oczy, nagrania odgłosów związanych z jesienią, bukiety liści, nagranie spokojnej muzyki, dzwonki, kolorowe kartki, karty pracy, cz. 1, nr 19, 20, tablica demonstracyjna
nr 9, wyprawka, karta nr 2.

51

Przebieg dnia
I

• Ćwiczenia słuchowo-rytmiczne.
Kasztany, bębenek.
N. wystukuje na bębenku pewien rytm. Dzieci przedstawiają go za pomocą kasztanów (każdemu uderzeniu odpowiada położony jeden kasztan, pauzy to przerwy między nimi). Dzieci
wyklaskują, wytupują, wystukują zaproponowane przez N. układy przestrzenne ułożone
z kasztanów, np.: o, oo, o; oo, oo, oo; ooo, o, ooo, oo, ooo, oo; ooo, oo, o, ooo...
• Tablica demonstracyjna nr 9.
− Co przedstawiają zdjęcia?
− Czy park ze zdjęcia wygląda tak jak
ten widziany wczoraj?
− Odszukajcie na dużym zdjęciu elementy ze zdjęć umieszczone na dole
tablicy. Nazwijcie je.

9

•
−
−
•

•
•

•

Karta pracy, cz. 1, nr 19.
Pokolorujcie rysunek zgodnie z kolorami kropek.
Powiedzcie, co on przedstawia.
Ćwiczenia poranne – zestaw 3 (przewodnik, cz. 1,
s. 49).
II
Zajęcia 1. Nauka piosenki Kolorowe liście.
Zabawa Cieszę się, że przyszła jesień, bo...
Dzieci siedzą w kole i kolejno kończą zdanie, starając
się nie powtarzać wypowiedzi kolegów.
Rytmizowanie tekstu: Pani Jesień, oczywiście, wkoło
już maluje liście.
Wypowiadanie rymowanki: cicho, głośno, ze zwiększającym się natężeniem głosu i z malejącym, zgodnie z ruchem ręki N.
Ćwiczenia oddechowe Latające liście – przedłużanie
fazy wdechu i wydechu.
Liście zawieszone na nitkach.
Dzieci dmuchają na liście zawieszone na nitkach.
Zabawa Pani Jesień maluje liście.
Dzwonki.
Przy dźwiękach granych w wysokim rejestrze dzieci wspinają się na palce i naśladują malowanie pędzlem liści na drzewach. Przy dźwiękach granych w niskim rejestrze przykucają,
dotykają rękami podłogi – malują liście, które opadły na ziemię.
Słuchanie piosenki Kolorowe liście sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło).
Nagranie piosenki Kolorowe liście, odtwarzacz CD.
Pokoloruj rysunek. Użyj kredek w kolorach kropek znajdujących się na nim.
Powiedz, co on przedstawia.

koordynacja wzrokowo-ruchowa
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•
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Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,
		 szu, szu, szu, wirowały w koło.

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,
		 cicho, sza, oczka zamykają.

bis

123

III. Kolorowe listki spadły już na trawę,
		 kolorowe listki skończyły zabawę.

123

I. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
		 kolorowe listki na wietrze szumiały.

bis

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
		 hop, hop, hop, w koło wirowały.

123

II. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
		 kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
bis

• Zabawa przy piosence Kolorowe liście.
Dzieci są podzielone na trzy grupy: liście kasztanowca, liście dębu, liście klonu.
Następujące po sobie zwrotki wykonują kolejne grupy dzieci.
Pozycje wyjściowe:
Zwrotka I – tańczą liście kasztanowca. Ustawienie w parach, na okręgu.
Zwrotka II – tańczą liście dębu. Ustawienie na okręgu, twarzami do jego środka.
Zwrotka III – tańczą liście klonu. Ustawienie na okręgu, jedno za drugim.
			
I. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

			

Dzieci:
podają sobie ręce w parach, obracają się
w lewą stronę,
zatrzymują się, stoją w parach, twarzami do
siebie, unoszą ręce i kołyszą nimi: raz
w lewą, raz w prawą stronę,

Ref.: Szu, szu, szu,
			
		
szumiały wesoło.
		
Szu, szu, szu,
wirowały w koło.

w dalszym ciągu stoją w parach, twarzami
do siebie, i pocierają dłonią o dłoń,
miarowo klaszczą,
pocierają dłonią o dłoń,
wykonują obrót,

		
kolorowe listki na wietrze szumiały.
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Szu, szu, szu, szumiały wesoło,
szu, szu, szu, wirowały w koło.
II. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
			
		
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
		
hop, hop, hop, w koło wirowały.
		
Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, w koło wirowały.
III. Kolorowe listki spadły już na trawę,
			
		
kolorowe listki skończyły zabawę.
Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,
			
		
cicho, sza, oczka zamykają.
			
Cicho, sza, listki zasypiają,
			
		
cicho, sza, oczka zamykają.
			

podają sobie ręce w dużym kole,
zatrzymują się, unoszą ręce i obracają się,
unoszą ręce i powoli je opuszczają,
przechodzą do przysiadu,
wykonują obrót i podskok,
wykonują trzy podskoki i trzy razy uderzają
o kolana,
wykonują trzy podskoki i obrót,
wykonują trzy podskoki i trzy razy uderzają
o kolana,
wykonują trzy podskoki, obrót,
biegną drobnymi krokami po okręgu, ręce
mają uniesione,
wykonują zwrot twarzami do środka koła
i powolne przejście do przysiadu, mają
opuszczone głowy,
przechodzą do stania, opierają głowy
na złożonych dłoniach, z prawej strony,
opierają głowy na złożonych dłoniach,
z lewej strony,
przechodzą do stania, opierają głowy na
złożonych dłoniach, z prawej strony,
opierają głowy na złożonych dłoniach,
z lewej strony.

• Zabawa Kasztan wędruje – reagowanie na zmiany tempa.
Kasztan, bębenek.
Dzieci zajmują miejsca na okręgu w siadzie skrzyżnym. W środku znajduje się wybrane
dziecko (kasztan), które recytuje tekst Bożeny Formy.
Po kole, po kole kasztanek wędruje,
przyjaciela w naszej grupie dzisiaj wypatruje.
Raz, dwa, trzy, przyjacielem będziesz ty!
Dzieci podają sobie kasztan w rytm wyliczanki. N. gra na bębenku. Wyliczankę można
powtórzyć kilka razy, zwiększając tempo. Mocne uderzenie w bębenek oznacza przerwanie recytacji. Dziecko, które w tym momencie trzyma kasztan, zajmuje miejsce kasztanka
siedzącego w środku koła.
• Zabawa Szukaj – reagowanie na ustalone hasło.
Opaski z szablonami: liść kasztanowca – kasztany, liść dębu – żołędzie, liść klonu – skrzydlaki (tzw. noski), dla jednego dziecka szablon liścia, dla drugiego – szablon owocu, nagranie
piosenki Kolorowe liście, odtwarzacz CD.
Dzieci maszerują w rytmie piosenki Kolorowe liście.
Na hasło:
Pary – dzieci dobierają się w pary (liście – odpowiednie owoce),
Koła – tworzą koła (każdy rodzaj owoców, liści tworzy oddzielne koło),
Liście, owoce – tworzą dwa koła: liści i owoców.
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Zajęcia 2. Wykonanie pracy plastycznej Jesienne liście.
• Zabawa Co słyszysz?
Nagrania odgłosów: wiejącego wiatru, padającego deszczu, burzy, odtwarzacz CD.
• Rozpoznawanie nagranych odgłosów: wiejącego wiatru, padającego deszczu, burzy. Naśladowanie tych odgłosów – powtarzanie rymowanki (według Małgorzaty Skrobacz).
Wiatr dziś wieje: uuuuuuuuuu,			
chlapie woda: chlap, chlap, chlap,
drzewa szumią: szszszu, szszszu, szszszu,		
jesień idzie: tup, tup, tup,
deszczyk pada: kap, kap, kap,			
puka cicho: stuk, stuk, stuk.
• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i sprawność manualną.
Sylweta drzewa, papierowe liście, kredki świecowe.
Wybieranie papierowych liści o takim samym kształcie jak te przypięte do sylwety drzewa
umieszczonej na tablicy; kolorowanie ich kredkami świecowymi na jesienne kolory, przypinanie przez N. do gałązek na sylwecie drzewa.
• Układanie z liści szala dla Jesieni.
Liście, nagranie spokojnej muzyki, odtwarzacz CD.
Dzieci spacerują po sali z bukietami liści, przy dźwiękach nastrojowej muzyki. Podczas
przerwy układają z liści na dywanie wspólny szal. Muzyka jest sygnałem do ponownego
ruchu – delikatnego, aby nie zniszczyć ułożonej kompozycji.
• Zaproponowanie wykonania pracy plastycznej łączącej różne techniki.
Obrazek przedstawiający drzewa jesienią, materiały do wykonania pracy plastycznej.
• Oglądanie obrazka przedstawiającego jesienne liście, określanie ich wyglądu, nazywanie.
• Prezentowanie gotowej pracy, wykonanej przez N. z wykorzystaniem technik: stemplowania
kawałkami gąbki, wycinania i wydzierania.
• Oglądanie pracy, określanie, w jaki sposób N. wykonał poszczególne elementy (demonstrowanie wykorzystanych technik).
• Samodzielne działania dzieci – tworzenie na kartkach swoich liści z zastosowaniem zaproponowanych technik (zachęcanie do łączenia technik).
• Prezentowanie powstałych prac.
• Zorganizowanie wystawy w kąciku dla rodziców.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa bieżna Wiatr i liście.
Przymocowany do patyka pęczek pasków bibuły.
Dzieci stoją w rozsypce, z zachowaniem dużych odstępów. N. ma w ręce przymocowany do
patyka pęczek pasków bibuły (wiatr).
Gdy N. macha patykiem z pęczkiem szeleszczącego papieru, oznacza to, że wieje wiatr,
unosząc i przewiewając liście z miejsca na miejsce. Dzieci poruszają się wówczas po ogrodzie. Gdy nastaje cisza (opuszczenie przyboru), listki przestają wirować i opadają. Dzieci
przykucają, zatrzymują się.
Uwaga: wiatrem może być też dziecko biegające z pęczkiem szeleszczących papierków.
Sygnałem do zaprzestania ruchu jest wówczas zatrzymanie się tego dziecka – wiatru.
• Zabawa ruchowa z zastosowaniem rymowanki (według Wiesławy Żaby-Żabińskiej).
Skacze wiewiórka
z drzewka na drzewko,
skacze tu i tam.

My ją widzimy,
bardzo prosimy:
– Daj nam orzeszka, daj!
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Dzieci w rozsypce, skaczą obunóż w wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego, trzymając przed sobą ręce zgięte w łokciach i nadgarstkach; pokazują na wiewiórkę, wykonują
ukłon, wyciągają przed siebie ręce, dłonie mają ułożone w miseczkę.
Zabawa uspokajająca Kubusiu, gdzie jesteś?
Opaski na oczy.
Grupa stoi w kole, w środku znajduje się dwoje dzieci z opaskami na oczach. Jedno z nich
to Kubuś – uciekający przed złapaniem, drugie to dziecko szukające Kubusia.
Dziecko poszukujące Kubusia co jakiś czas pyta: Kubusiu, gdzie jesteś? Kubuś musi za każdym
razem odpowiedzieć: tu i jednocześnie starać się oddalić od łapiącego. Grupa stojąca na
obwodzie koła nie pozwala, by dwoje dzieci z zasłoniętymi oczami wyszło poza koło.
III
Czytanie całościowe wyrazów: drzewa, kasztany; dopasowywanie podpisów do obrazków.
Napisy: drzewo, kasztany, obrazki przedstawiające: kasztanowiec, kasztany.
Karta pracy, cz. 1, nr 20.
Z których drzew są te liście?
W pustych ramkach narysujcie owoce tych drzew.
Pokolorujcie rysunki liści.
Dopowiadanie słów rymujących się ze słowami
w podanych zdaniach (według Małgorzaty Skrobacz).
Co tam w górze lata i wesoło ćwierka?
Popatrz, mamy tutaj szarego... (wróbelka)
Na talerzu leżą pomidorów kiście,
a na drzewach szumią kolorowe... (liście)
Krążą nad jabłkami owocowe muszki,
niech Janek uważa na swoje... (paluszki)
Obok mego nosa krąży groźna... (osa)
Z norki uciekają małe, szare myszki,
a pod świerkiem leżą długie, piękne... (szyszki)
Na liściach ziemniaków siedzi sobie stonka,
a na polnym kwiatku czerwona... (biedronka)
Słońce rzuca wkoło gorące promienie,
które ogrzewają na dróżce... (kamienie)
Gdy jesienny deszczyk cicho sobie pada, nasza mama szybko parasol... (rozkłada)
Po stawie pływają żółciutkie kaczuszki, woda im obmywa ich króciutkie... (nóżki)
Zabawa ze śpiewem Mam listeczki kolorowe (według Wiesławy Żaby-Żabińskiej), na melodię
piosenki Mam chusteczkę haftowaną.
Dwa liście (lub dwie sylwety liści).
Mam listeczki kolorowe: żółte i czerwone,
kogo dotknę listeczkami, przyjdzie w moją stronę.
Dzieci poruszają się po kole, w którego środku chodzi dziewczynka (chłopiec) z dwoma liśćmi (lub
sylwetami liści). Kogo dotknie liśćmi, ten wchodzi do koła, podaje jej (jemu) ręce i poruszają
się wspólnie, oklaskiwani przez pozostałe dzieci. Potem dziewczynka (chłopiec) wychodzi
z koła, a druga osoba z liśćmi chodzi po kole przy śpiewie dzieci.
Wykonanie przestrzennego jesiennego drzewa.
Wyprawka, karta nr 2, paski tektury falistej, niebieska kartka z bloku technicznego, papier
kolorowy, klej, nożyczki, kredki.
W ramce obok każdego liścia narysuj odpowiedni owoc (jarzębiny, dębu, kasztanowca). Pokoloruj rysunki liści.
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− Wycinanie z karty obrazka drzewa.
− Przyklejanie na odwrocie wyciętego rysunku drzewa kawałków tektury falistej (jak w instrukcji).
− Dekorowanie korony liśćmi w jesiennych kolorach, wyciętymi z kolorowego papieru.
− Pokrywanie klejem pasków tektury. Przyklejanie gotowego drzewa na kartce z bloku technicznego.
− Dorysowywanie lub przyklejanie wokół drzewa innych elementów lasu lub parku jesienią.
Propozycja dodatkowych działań, opisanych na karcie pracy wyprawki.

Wrzesień, tydzień 3		
Dzień 3		

Nadeszła jesień
Jesienne zabawy

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Wielozmysłowe poznawanie kasztanów.
Zabawy kasztanami.
Określanie, co znajduje się w koszyku przedstawionym na zdjęciu. Liczenie: kiście jarzębiny, kasztanów, liści, żołędzi, szyszek, grzybów. Zaznaczanie ich liczby kropkami przy odpowiednich zdjęciach. Liczenie
kasztanów. Rysowanie w pętli po lewej stronie o jeden kasztan mniej,
a w pętli po prawej stronie – o jeden więcej.
Ćwiczenia poranne – zestaw 3.

IV 13
IV 1, IV 14
IV 15

I5

II. 1. Zapoznanie z figurą geometryczną – kołem. Cel: budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Korale jesieni.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 1. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Niedźwiedź i dzieci; zabawa ruchowa z elementem rzutu Kto wyżej rzuci?; zabawy z zastosowaniem
urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

IV 12

III. Rysowanie w ramkach odpowiedniej liczby żołędzi i kasztanów. Kolorowanie narysowanych owoców.
Zabawa rozwijająca umiejętność oceny wartości logicznej usłyszanych
zdań.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Korale jesieni.
Wyszukiwanie kół wśród innych figur geometrycznych.

IV 8, IV 15

I5
I8
I 4, I 5

IV 5
I5
IV 12

Cele główne:
− budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− rozpoznaje i nazywa koło,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
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Środki dydaktyczne: kasztany, trójkąt, instrumenty perkusyjne, liście, woreczki, kręgle, zdania
– prawdziwe i fałszywe, koła różnej wielkości i w różnych kolorach, figury geometryczne, karty
pracy, cz. 1, nr 21, 22, Przygotowanie..., s. 14, Litery i liczby, s. 20, 26.
Przebieg dnia
I
• Wielozmysłowe poznawanie kasztanów.
Kasztany.
• Przyglądanie się kasztanom z bliska.
• Wąchanie ich.
• Dotykanie kasztanami dłoni, twarzy.
• Zabawy kasztanami.
Kasztany.
Dzieci siedzą w kole na dywanie, wykonują polecenia N.:
• układają kasztan przed sobą, za sobą, po swojej prawej stronie, po swojej lewej stronie,
między nogami, na prawej dłoni, na lewej dłoni,
• maszerują po sali z kasztanem na głowie – na dźwięk tamburynu przykucają, na dźwięk
trójkąta machają ręką (z kasztanem w środku) nad głową,
• w parach: podają kasztan do prawej (lewej) ręki partnera tą samą ręką i przeciwną ręką; układają kasztan przed partnerem, obok niego, za nim, z prawej strony, z lewej strony; turlają do siebie
naprzeciwko, do prawej (lewej) ręki, wokół prawej i lewej nogi; łapią kasztan obiema rękami,
prawą i lewą ręką, podrzucają i łapią kasztan w marszu wokół kolegi, w prawą i w lewą stronę.
• Karta pracy, cz. 1, nr 21.
− Co znajduje się w koszyku?
− Policzcie: kiście jarzębiny, kasztany, liście, żołędzie,
szyszki, grzyby. Zaznaczcie ich liczbę kropkami przy
odpowiednich zdjęciach.
− Policzcie kasztany, które są w środkowej pętli. W pętli
po lewej stronie narysujcie o jeden kasztan mniej,
a w pętli po prawej stronie – o jeden więcej.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 3 (przewodnik, cz. 1, s. 49).
II
Zajęcia 1. Zapoznanie z figurą geometryczną –
kołem.
• Oglądanie kół różnej wielkości.
Koła różnej wielkości i w różnych kolorach.
− W czym są do siebie podobne?
− Czym się różnią?
− Czy wiadomo, gdzie jest dół, a gdzie góra koła?
• Czytanie całościowe wyrazu koła, umieszczonego
nad różnymi kołami.
• Podawanie nazw przedmiotów w kształcie kół (talerze, światła sygnalizatora, koła samochodów...).
• Wskazywanie kół wśród różnych figur. Liczenie ich.
N. umieszcza na tablicy różne papierowe figury. Dzieci wskazują koła i je liczą.
• Wykonanie obrazków na bazie kół.
Dzieci dostają kartki z rysunkiem kół (4–5). Wykonują na ich bazie inne rysunki i je kolorują.
(Mogą zmienić koło w głowę dziewczynki, koszyczek, słoneczko, zegar, talerz...).
Policz w koszyku: kasztany, liście, grzyby, szyszki, żołędzie, kiście jarzębiny.
Zaznacz ich liczbę kropkami przy odpowiednich zdjęciach.

Policz kasztany, które są w pętli. W pętli po lewej stronie narysuj o jeden kasztan
mniej, a w pętli po prawej stronie – o jeden więcej.

przeliczanie, orientacja przestrzenna, wiedza przyrodnicza

58

21

•
−
•
−
•
−

Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 14.
Rysowanie różnych przedmiotów (roślin, zwierząt) z wykorzystaniem podanych kół.
Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 20.
Czym różnią się te koła? Otoczenie zielonych kół niebieską pętlą, a czerwonych – brązową.
Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 26.
Czym różnią się te koła? Otoczenie zieloną pętlą dużych kół, a niebieską – małych kół. Porównanie ich liczby.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Korale jesieni.
Trójkąt.
Dzieci są kasztanami. Przykucają w rozsypce. Wybrane dziecko – pani Jesień – spaceruje
między nimi. Na dźwięk trójkąta zbiera kolejno rozsypane kasztany i łączy je w całość –
dzieci podają sobie jedną rękę i tworzą węża, a następnie koło wiązane. Na zakończenie
podskakują w kole.
Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 1 (przewodnik, cz. 1, s. 33).
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa bieżna Niedźwiedź i dzieci.
N. wyznacza teren zabawy – dom dla dzieci – i z boku – gawrę niedźwiedzia. Dzieci biegną
w stronę gawry, stają przed nią i mówią (powtarzają po N.): Ten kudłaty niedźwiedź mieszka
w ciemnym borze, a my się go nie boimy, choć nas złapać może. Niedźwiedź (N. lub chętne
dziecko) wybiega i łapie uciekające dzieci w granicach terenu zabawy. W domu dzieci są
bezpieczne.
• Zabawa ruchowa z elementem rzutu Kto wyżej rzuci?
Woreczki.
Dzieci otrzymują woreczki i stają w rozsypce (daleko jedno od drugiego). Na znak N. każde
z nich rzuca obiema rękami woreczki w górę. N. przygląda się i podaje imiona dzieci, które
rzuciły najwyżej.
• Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 22.
− Ile żołędzi narysujecie w ramce? Ile narysujecie
kasztanów?
− Pokolorujcie narysowane owoce.
• Zabawa rozwijająca umiejętność oceny wartości
logicznej usłyszanych zdań.
N. mówi zdania. Dzieci klaszczą, kiedy uznają, że są
one prawdziwe, wstają – jeśli uznają, że są fałszywe
(według Małgorzaty Skrobacz). Np.:
W parku jesienią drzewa się zielenią. Rude wiewióreczki obgryzają szyszeczki. Sukieneczki biedroneczki są
w czarne kropeczki. Pod dębem zbieramy kasztany
i przynosimy je do mamy. Na jarzębinie jesienią korale
się czerwienią. Grzyby rosną w wodzie, rybom ku przestrodze. Żołędzie mają kolczaste czapeczki, a ślimaki
domki ze słodkiej śliweczki. W parku na ławce odpoczywamy, zbieramy także brązowe kasztany...
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Korale jesieni
(przewodnik, cz. 1, s. 59).
Narysuj w ramkach odpowiednią liczbę żołędzi i kasztanów.
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• Wyszukiwanie kół wśród innych figur geometrycznych.
Figury geometryczne.
Dzieci wskazują koła wśród figur geometrycznych. Oglądają je, kreślą ich kształty w powietrzu, na podłodze, na plecach kolegów/koleżanek.

Wrzesień, tydzień 3		
Dzień 4		

Nadeszła jesień
Kolorowe liście

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawy swobodne w wybranych kącikach (5-latki).
Ćwiczenia słuchowe – różnicowanie pierwszych głosek w nazwach obrazków (6-latki).
Nazywanie owoców przedstawionych na zdjęciach. Określanie, z których
drzew pochodzą. Otaczanie pętlami: kasztanów, żołędzi, klonowych nosków. Porównywanie ich liczby. Wystukiwanie kasztanami o blat stolika
podanego rytmu, z jednoczesnym powtarzaniem tekstu za N.
Ćwiczenia poranne – zestaw 3.

I6
IV 2

II. 1. Ćwiczenia artykulacyjne – różnicowanie głosek b – p. Cele: ćwiczenia
narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek.
Zabawa ruchowo-naśladowcza Drzewa na wietrze.
2. Liście, listki, listeczki – wykonanie pracy plastycznej techniką frotażu. Cel:
poszerzanie doświadczeń plastycznych.
Zabawy na świeżym powietrzu: wielozmysłowe poznawanie drzew; zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

IV 2

IV 2, IV 15,
IV 18
I5

I5
IV 8
I5

III. Określanie, czym różnią się rysunki liści i rysunki żołędzi. Łączenie li- IV 12
niami rysunków liści w kolejności od najmniejszego do największego,
a rysunków żołędzi w kolejności od największego do najmniejszego.
Kolorowanie rysunków.
Ekspresja słowna Mój liść jest…
IV 5
Zabawa ruchowo-naśladowcza Drzewa na wietrze.
I5
Cele główne:
− ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek,
− poszerzanie doświadczeń plastycznych.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− prawidłowo wymawia głoski b, p,
− wykonuje pracę plastyczną techniką frotażu.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
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Środki dydaktyczne: wiersz Hanny Zdzitowieckiej Skarby jesieni, obrazki do ćwiczeń słuchowych, gałązki jarzębiny, małe lusterka, lupy, liście: dębu, kasztanowca, jarzębiny, klonu, i ich
owoce w pudełku, obrazki tych drzew, ich liści, nagrania: wolnej melodii, dowolnej muzyki,
odtwarzacz CD, grzechotka, kołatka, tamburyn, kredki świecowe, kolorowy karton, bibuła, klej,
kasztany, bębenek, karty pracy, cz. 1, nr 23, 24, tablica demonstracyjna nr 10.
Przebieg dnia
I
• Zabawy swobodne w wybranych kącikach.
• Ćwiczenia słuchowe.
Obrazki do ćwiczeń słuchowych.
Różnicowanie pierwszych głosek w nazwach obrazków, układanie z nich nowego słowa;
odszukiwanie pasującego obrazka, np.: worek, ananas, gruszka, arbuz – waga; kok, rama,
ekran, taczki – kret.
• Karta pracy, cz. 1, nr 23.
− Nazwijcie owoce. Z których drzew pochodzą?
− Otoczcie pętlami kasztany, żołędzie, klonowe noski.
− Porównajcie liczbę owoców w pętlach. Których jest
najwięcej, których – najmniej, a których – tyle samo?
− Wystukajcie kasztanami o blat stolika podane rytmy,
mówiąc za mną tekst.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 3 (przewodnik, cz. 1,
s. 49).
II
Zajęcia 1. Ćwiczenia artykulacyjne – różnicowanie głosek b – p.
Ram,
tam, tam,
ram,
tam, tam –
• Ćwiczenia słuchowe Rozpoznaj głoski.
Dla każdego dziecka: kiście i liście jarzębiny.
Dzieci dostają kiście i liście jarzębiny (z kącika przyrona
kasz - ta - nach so - bie gram.
dy). N. wyraźnie wymawia słowa rozpoczynające się
głoskami b i p. Jeśli słowo rozpoczyna się głoską p,
dzieci podnoszą do góry liść, jeżeli b – kiść jarzębiny.
Jeśli nie ma żadnej z tych głosek, nie podnoszą nic. Przykłady słów: paczka, babka, papier, beret, belka, puma, ogórek, papryka, bal, basen, kora, park, buda, burak, kamień, pudełko, barak…
• Wyraźne wybrzmiewanie głosek b i p podczas mówienia rymowanki (według Małgorzaty
Skrobacz).
Otocz pętlami: kasztany, żołędzie, klonowe noski. Porównaj liczbę owoców w pętlach.

Wystukuj kasztanami o blat stolika podane rytmy i powtarzaj tekst za nauczycielem.
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Zegar bije: bim-bam, bim-bam,
woda kapie: plum, plum, plum,
pliszka piszczy: plim, plim, plim,
pajac skacze: bim, bim, bim,
piłka spada: bach, bach, bach,
pociąg sapie: pach, pach, pach,
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kilof kuje: buch, buch, buch,
para bucha: puf, puf, puf,
dzięcioł stuka: puk, puk, puk,
koza meczy: me, me, me,
baran beczy: be, be, be.

• Wymawianie głosek b, p w połączeniu z samogłoskami.
ba bo bu bi be by
pa po pi pu py pe

aba abo abe abi abu aby
apo api apa apu apy ape

• Wymawianie głosek p i b w izolacji oraz w słowach. Obserwowanie, gdzie powstaje dźwięk,
z wykorzystaniem małych lusterek. Demonstrowanie prawidłowej wymowy tych głosek.
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• Tablica demonstracyjna nr 10.
− Co widzicie na zdjęciach? Podajcie
ich nazwy.
− Wskażcie zdjęcia, których nazwy
rozpoczynają się na b.
− Wskażcie zdjęcia, których nazwy
rozpoczynają się na p.
• Wyszukiwanie różnic w słowach:
bułka – półka, bomba – plomba,
plamka – bramka, pory – bory...
• Powtarzanie słowa bum, kiedy zostanie podana nazwa wybranych
skarbów jesieni, z wykorzystaniem
wiersza Hanny Zdzitowieckiej Skarby jesieni.
A czy wiecie, co to „skarby jesieni”?
Piękne jabłko, co się w sadzie rumieni,
garść orzechów na leszczynie zebranych,
spadające z wysoka kasztany,
pełne maku słodkiego makówki

10

i czepliwe, łopianowe główki.
Strąk fasoli, kapusty łuszczyny
i czerwone jagody kaliny,
i na klonach nasionka skrzydlate,
co z jesiennym ścigają się wiatrem.

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Drzewa na wietrze.
Dzieci stoją w rozsypce z ramionami wyciągniętymi w bok. Naśladują drzewa poruszające
się na wietrze o różnym natężeniu. Naśladują głosem szum drzew.
Zajęcia 2. Liście, listki, listeczki – wykonanie pracy plastycznej techniką frotażu.
• Wielozmysłowe poznawanie liści.
Dla każdego dziecka: liście, lupy.
Oglądanie, wąchanie, dotykanie, oglądanie przez lupę (opisywanie, jak wyglądają w powiększeniu, zwracanie uwagi na ich fakturę, kolory, kształt blaszki liściowej itp.).
• Zabawa muzyczno-ruchowa Tak jak liście.
Liść dla każdego dziecka, nagranie wolnej melodii, odtwarzacz CD, grzechotka, tamburyn,
kołatka.
Dzieci spacerują po sali z liściem w ręce, przy dźwiękach muzyki w tempie umiarkowanym.
Kiedy usłyszą dźwięk tamburynu, podrzucają swój liść do góry, obserwują, jak opada, a następnie same pokazują ruchem, jak opadają liście. Na dźwięk grzechotki poruszają liśćmi
w dowolny sposób, a na dźwięk kołatki maszerują z liśćmi na głowie.
• Przypomnienie nazw drzew rosnących w parku, przyporządkowywanie owoców i liści do
odpowiednich obrazków drzew.
Obrazki drzew, ich owoce i liście.
• Segregowanie liści (klonu, jarzębiny, dębu, kasztanowca) w zależności od gatunku drzewa,
z jakiego pochodzą.
Liście (klonu, jarzębiny, dębu, kasztanowca).
• Zabawa Spacer po parku.
Obrazki liści: dębu, klonu, kasztanowca i jarzębiny, pudełko z owocami drzew, z których pochodzą liście, nagranie dowolnej muzyki, odtwarzacz CD.
W różnych miejscach sali są rozmieszczone obrazki liści: dębu, klonu, kasztanowca i jarzębiny. Dzieci losują z pudełka owoce drzew, z których pochodzą umieszczone na obrazkach
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liście. Poruszają się po sali w różnych kierunkach. Kiedy usłyszą nagranie dowolnej muzyki,
ustawiają się pod obrazkiem liścia pochodzącego z tego samego drzewa co owoce, które
trzymają w rękach.
• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.
Kredki świecowe, kartki, karton o dużym formacie, bibuła.
Zarysowywanie kredką świecową (w jesiennym kolorze) kartki, pod którą znajdują się liście.
• Przyklejanie jej na kolorowym kartonie o dużym formacie, ozdabianie powstałej ramki
kuleczkami z bibuły według pomysłów dzieci.
• Wykonanie prac przez dzieci.
• Oglądanie powstałych prac, zorganizowanie wystawy.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Wielozmysłowe poznawanie drzew.
• Dzieci oglądają wybrane drzewo w różnych pozycjach: stojąc, przykucając, pochylając się
w prawą stronę, a potem w lewą stronę.
• Dotykają kory drzewa, głaszczą ją, stukają w nią, wąchają ją. Przytulają się do drzewa. Zbierają
opadłe, kolorowe liście i je podrzucają.
• Chodzą po liściach, szurając nogami. Zbierają liście, robią z nich bukieciki, które potem
zabierają do sali.
• Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 24.
− Czym różnią się rysunki liści?
− Połączcie liniami rysunki liści w kolejności od najmniejszego do największego. Pokolorujcie rysunki.
− Czym różnią się rysunki żołędzi?
− Połączcie liniami rysunki żołędzi w kolejności od największego do najmniejszego. Pokolorujcie je.
• Ekspresja słowna Mój liść jest...
Podawanie sobie liścia w kole, wypowiadanie jak
największej liczby jego określeń w formie przymiotnikowej, np.: kolorowy, ładny, kanciasty, śliski...
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Drzewa na wietrze
(przewodnik, cz. 1, s. 62).
Połącz liniami rysunki liści od najmniejszego do największego. Pokoloruj je.

Połącz liniami rysunki żołędzi od największego do najmniejszego. Pokoloruj je.
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szeregowanie, sprawność manualna, wiedza przyrodnicza
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Wrzesień, tydzień 3		
Dzień 5		

Nadeszła jesień
Zbieramy grzyby

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Ćwiczenia intonacji wypowiedzi.
IV 2
Rysowanie po śladzie drogi liścia opadającego z drzewa. Rysowanie II 1, IV 8
liściom odpowiednich min na podstawie tego, co mówią o sobie. Kolorowanie rysunków.
Ćwiczenia poranne – zestaw 3.
I5

II. 1. Zabawa dydaktyczna W parku czy w lesie? Cel: dostrzeganie różnic w wy- IV 1, IV 18
glądzie parku i lasu.
2. Oglądanie inscenizacji Barbary Szelągowskiej Na grzyby. Cel: zapoznanie IV 1, IV 5
z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Wszystkiego po sześć; I 5
zabawa ruchowa Dzwony, spacer.
III. Zabawa dydaktyczno-ruchowa Szukamy grzybów.
I 5, IV 18
Wyklaskiwanie grzybowego rytmu. Rysowanie grzybów po śladzie. IV 8, IV 12
Liczenie ich. Rysowanie w ramce odpowiedniej liczby kropek.
IV 15
Cele główne:
− dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu,
− zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− stosuje słowa: rezerwat przyrody, ochrona przyrody,
− rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− obywatelskie,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: fraszka Włodzimierza Scisłowskiego Rydz, fragment wiersza Natalii Usenko
Królestwo Przyrody, inscenizacja Barbary Szelągowskiej Na grzyby, plansza przedstawiająca las
i park, sylwety roślin i zwierząt żyjących w tych środowiskach, sylwety postaci (do inscenizacji),
obrazki wybranych drzew – iściastych i iglastych, tamburyn, klocki w kształcie figur geometrycznych, bębenek, zdjęcie/obrazek całego grzyba z grzybnią, karty pracy, cz. 1, nr 25, 26, 27,
tablica demonstracyjna nr 11.
Przebieg dnia
I
• Ćwiczenia intonacji wypowiedzi.
• Wypowiadanie zdania, np. Nadeszła jesień, z różnymi emocjami: smutno, wesoło, ze złością,
ze strachem.
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•
•
•
−
−
−
•

Wypowiadanie zdania w formie oznajmującej, a potem – w formie pytającej.
Układanie zdań o jesieni, wypowiadanie ich z różną intonacją.
Karta pracy, cz. 1, nr 25.
Pokażcie rękami, jak opadają liście z drzewa.
Rysujcie po śladzie drogi liścia opadającego z drzewa,
poruszanego przez wiatr.
Posłuchajcie, co mówią o sobie liście. Narysujcie liściom odpowiednie miny. Pokolorujcie rysunki liści.
Ćwiczenia poranne – zestaw 3 (przewodnik, cz. 1,
s. 49).
II
Zajęcia 1. Zabawa dydaktyczna W parku czy w lesie?
Och, jak ten wiatr
Jestem smutny,
Cieszę się, że wiatr
mnie denerwuje.
bo usycham.
tańczy ze mną.
Uzupełnianie planszy przedstawiającej las i park sylMuszę cały czas
mocno się trzymać.
wetami roślin i zwierząt żyjących w lesie lub w parku.
Porównywanie ich wyglądu.
Plansza przedstawiająca las i park, sylwety roślin
i zwierząt żyjących w tych środowiskach.
Przypomnienie nazw drzew – liściastych i iglastych,
rozpoznawanie ich na obrazkach, wyodrębnianie
pierwszych głosek w ich nazwach.
Obrazki przedstawiające drzewa – liściaste i iglaste.
Wyjaśnianie znaczenia drzew dla ludzi i zwierząt, a tym samym powodów, dla których
powinniśmy o nie dbać.
Podawanie przykładów sposobów dbania o rośliny; wyjaśnianie znaczenia słów: rezerwat
przyrody, ochrona przyrody.
Rezerwat przyrody to obszar objęty ochroną w celu zachowania jego wartości przyrodniczej,
krajobrazowej, naukowej i dydaktycznej. W tej chwili w Polsce jest około 1500 rezerwatów
ochrony przyrody.
Ilustracja ruchowa fragmentu wiersza Natalii Usenko Królestwo Przyrody.
Dzieci:
Zielone od roślin,
naśladują rosnący kwiatek – podnoszą się z przysiadu, z rękami
uniesionymi do góry,
błękitne od wody,
rysują w powietrzu fale nad podłogą i wykonują skłon tułowia,
rozciąga się wokół
zataczają przed sobą rękami koła,
Królestwo Przyrody.
Królują w nim drzewa
naśladują poruszanie się gałęzi drzewa,
i różne zwierzaki,
wykonują zajęcze skoki wokół własnej osi,
nad głową trzepocą
zataczają ręką łuk nad głową,
motyle i ptaki.
machają ramionami rozłożonymi na boki,
Przeróżne owady
wykonują dowolne ruchy rękami i tułowiem,
żerują wśród liści,
a wszystko tak piękne,
obracają się wokół własnej osi, z rękami w górze,
że może się przyśnić. (...) układają złożone dłonie przy uchu, kołyszą się na boki.
Rysuj po śladzie drogi liścia opadającego z drzewa, poruszanego przez wiatr.

Posłuchaj, co mówią liście. Narysuj im odpowiednie miny, a potem je pokoloruj.

•

•

•
•

•

koordynacja wzrokowo-ruchowa, emocje
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Zajęcia 2. Oglądanie inscenizacji Barbary Szelągowskiej Na grzyby.
• Oglądanie zdjęcia/obrazka grzyba (z grzybnią).
Zdjęcie/obrazek grzyba.
Dzieci oglądają zdjęcie (obrazek) i omawiają wspólnie z N. jego budowę.
• Dostrzeganie i kontynuowanie rytmu.
Kartoniki z obrazkami wybranych grzybów (borowika, muchomora, kurki).
Dostrzeganie i kontynuowanie rytmu ułożonego w ciągu obrazków grzybów: borowik,
muchomor, kurka, borowik, muchomor… (trzy sekwencje).
• Zapoznanie z inscenizacją.
Sylwety postaci (do inscenizacji).
Wróżka:
Jak dziś ciepło, przyjemnie!
Chyba pójdę do lasu.
Pewnie pełno tam grzybów.
Idę! Pa! Nie mam czasu!
Wróżka rozgląda się po lesie, później podchodzi do grzybków.
Ledwie deszczyk pokropił,
błyszczą się kapelusze –
brązowe, czerwone,
obejrzeć muszę.
Wróżka z ukrycia przygląda się grzybom.
Muchomor:
Jak przyjemnie po deszczu.
Ale dziś urosłem.
Chyba nawet borowika
o kapelusz przerosłem.
Panie Borowiku,
niech się pan obudzi.
Borowik:
Dlaczego? Co się stało?
Muchomor:
Nie widzi pan ludzi?
Idą tutaj, w naszą stronę.
Wielki koszyk mają.
Widzę, jak po grzybki
coraz się schylają.
A pan taki dorodny
i widać, że zdrowy!
Do tego kapelusz
okrągły, brązowy…
Borowik:
Tak pan myśli, że do lasu
po mnie przyszli?
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Panie Muchomorze,
o tej porze?
A może chodzi im o pana!
Pan tak cudnie wygląda od rana.
Ten kapelusz
i te kropki białe…
Dziewczynka:
Tato, zobacz, jaki duży grzybek!
Wygląda jak biedroneczka.
I tak jak ona jest cały
w kropeczkach.
Tata:
Nie wolno go ruszać,
bo to grzyb trujący!
Za to zobacz,
jakiego mamy borowika!
To jadalny grzybek.
Wrzuć go do koszyka.
Wróżka (szeptem):
Znowu zaczyna kropić.
Już idę! Bądźcie zdrowe!
Gdy wrócę do przedszkola,
to o was tam opowiem.
Wróżka wraca do dzieci:
Słuchajcie, drogie dzieci,
bo to prawdziwe dziwy:
po deszczu, gdy jest ciepło,
w mig w lesie rosną grzyby.
Ale trzeba uważać,
bo choć piękne są i lśniące,
nie wszystkie można zrywać.
Niektóre są trujące!
•
•
•
•

Rozmowa na temat grzybów występujących w inscenizacji.
Nazywanie ich, opisywanie wyglądu.
Zwracanie uwagi na rolę grzybów w pożywieniu ludzi i zwierząt oraz ich walory estetyczne.
Zwracanie uwagi na konsekwencje zbierania nieznanych grzybów, przestrzeganie przed
wchodzeniem do lasu bez osób dorosłych.
• Zapoznanie z prawidłowym sposobem zbierania grzybów, aby nie uszkodzić grzybni.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Grzyby.
Tamburyn.
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy przykucają i układają z rąk nad głową kapelusz grzyba.
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• Tablica demonstracyjna nr 11.
− Posłuchajcie nazw grzybów: borowik, pieprznik jadalny... (N. czyta nazwy i wskazuje odpowiednie grzyby). Powtórzcie je.
− Dlaczego zdjęcia grzybów są
borowik
pieprznik czubajka
koźlarz
szlachetny
jadalny
kania
czerwony
w dwóch szeregach? (W pierwszym
(kurka)
szeregu są grzyby jadalne, w drugim
– niejadalne i trujące).
• Układanie sylwet grzybów z klocków
w kształcie figur geometrycznych
muchomor
muchomor
borowik
(według pomysłów dzieci).
czerwony
zielonawy
szatański
(sromotnikowy)
Klocki w kształcie figur geome11
trycznych.
• Rytmizowanie fraszki Włodzimierza
Scisłowskiego Rydz: ciche i głośne, w miejscu i w ruchu.
Lepszy rydz niż nic.		
Słuszne to przysłowie!		
Ale też niż rydz		
lepszy jest borowik!		

mleczaj
rydz

krowiak
podwinięty

opieńka
miodowa

muchomor
plamisty

Dzieci po zakończeniu wersu klaszczą dwa razy.
Klaszczą jeden raz.
Klaszczą dwa razy.
Klaszczą jeden raz.

• Karta pracy, cz. 1, nr 26.
− Przeczytajcie ze mną wyrazy.
− Pokolorujcie drogę rodziny do lasu (strzałki). Jeśli
potraficie, określcie kierunki, w jakich poruszają się
te osoby.
− Posłuchajcie nazwy grzyba jadalnego. Podzielcie
słowo kurka (pieprznik jadalny) na sylaby. Jak brzmi
druga sylaba w tej nazwie?
− Narysujcie w pustych ramkach przedmioty, rośliny,
zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się taką samą
sylabą (ka).

Przeczytaj z nauczycielem wyrazy. Pokoloruj drogę rodziny do lasu. Określ kierunki,
w jakich się poruszała (starsze dzieci).

mama
tata
córka
syn
Posłuchaj nazwy grzyba. Podziel na sylaby słowo kurka. Wypowiedz drugą
sylabę w tej nazwie. Narysuj w pustych ramkach przedmioty (rośliny, zwierzęta),
których nazwy rozpoczynają się tą sylabą.

Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa ruchowa Wszystkiego po sześć.
pieprznik
Dzieci wykonują wymienione przez N. czynności po
jadalny
(kurka)
sześć razy, głośno licząc, np.:
– klaśnijcie sześć razy
– podskoczcie sześć razy
– zróbcie sześć przysiadów
– wykonajcie sześć skłonów do przodu…
• Zabawa ruchowa Dzwony.
Dzieci ustawiają się z N. w kole. N. mówi tekst i wykonuje ruchy, które dzieci naśladują.
N. i dzieci:
Dzwoni wielki dzwon: bum, bum, bum, bum…
wykonują wyprostowanymi rękami
obszerne ruchy wahadłowe w prawą
i w lewą stronę,
Dzwoni średni dzwon: bim-bam, bim-bam…
uginają przedramiona i wprawiają je
w ruch,
26
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czytanie całościowe, orientacja przestrzenna, percepcja słuchowa, sprawność manualna

•
•

Dzwoni dzwonek: dzyń, dzyń, dzyń, dzyń…
poruszają dłońmi,
Dzwonią dzwoneczki: dzyń-dzylin, dzyń-dzylin…
poruszają palcami.
Spacer – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
III
Zabawa dydaktyczno-ruchowa Szukamy grzybów.
Dzieci poruszają się przy dźwiękach muzyki pomiędzy kartonikami z obrazkami poznanych grzybów
– jadalnych i niejadalnych. Podczas przerwy zbierają
kartoniki z obrazkami grzybów, ale tylko jadalnych.
Układają je przed sobą, liczą wszystkie, nazywają je,
a potem liczą grzyby danego rodzaju.
Karta pracy, cz. 1, nr 27.
Wyklaszczcie grzybowe rytmy.
Rysujcie grzyby po śladach. Policzcie je. Narysujcie
w ramce odpowiednią liczbę kropek.
Wyklaszcz grzybowe rytmy.

Rysuj grzyby po śladach. Policz je. Narysuj w ramce odpowiednią liczbę kropek.

•
−
−

koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa, przeliczanie

Wrzesień, tydzień 4		
Dzień 1		
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Co robią zwierzęta jesienią?
Leśne odgłosy

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawy swobodne w wybranych kącikach (5-latki).
I6
Ćwiczenie słuchu fonematycznego – określanie ostatniej głoski w sło- IV 2, IV 5
wach (6-latki).
Ćwiczenia poranne – zestaw 4.
I5

II. 1. Ćwiczenia ortofoniczne Leśne odgłosy. Cel: rozwijanie mowy.
IV 2
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2 (metodą Rudolfa Labana). Cel: roz- I 8
wijanie sprawności fizycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawy orientacyjno-porządkowe: Dzieci I 5
w lesie, Zamień woreczek; zabawa bieżna Obiegnij swoją parę.
III. Zabawa dydaktyczna Dzień i noc – zwracanie uwagi na cykliczność wy- IV 16
stępowania dnia i nocy.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzień i noc.
I5
Cele główne:
− rozwijanie mowy,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− naśladuje głosy zwierząt,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
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Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: kartoniki z obrazkami do ćwiczeń słuchowych, obrazki: leśnych zwierząt,
kojarzące się z dniem i nocą, szarfy, woreczki, obręcze, słońca i księżyca, bębenek, nagranie
skocznej melodii, muzyki w szybkim tempie, w wolnym tempie, do marszu, biegu, podskoków,
kartka papieru, odtwarzacz CD, tablica demonstracyjna nr 12.
Przebieg dnia
I
• Zabawy swobodne w wybranych kącikach.
• Ćwiczenia słuchu fonematycznego – określanie ostatniej głoski w słowie.
Obrazki przedstawiające różne przedmioty.
Dzieci siedzą w kole. Przed nimi leżą kartoniki z obrazkami przedstawiającymi różne przedmioty, odwrócone przodem do dołu. Dzieci określają ostatnią głoskę w słowie wypowiedzianym przez N. Następnie odkrywają kolejno dowolny obrazek i określają, jaką głoską
kończy się jego nazwa. Jeśli jest ona taka sama, jak w słowie podanym przez N., zabierają
kartonik z obrazkiem, jeśli nie – ponownie go odwracają. Wygrywa to dziecko, które zbierze
najwięcej kartoników.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 4.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Lis i zajączki.
Część sali to las, przed nim jest polana. Dzieci są zajączkami. Skaczą po polanie. Z boku stoi
lis. Na hasło N.: Uwaga, lis! zajączki uciekają w stronę lasu, gdzie są bezpieczne. Złapane
zajączki zamienią się w lisy i polują wspólnie z nimi.
• Ćwiczenia tułowia Gimnastyka zajączków.
Dzieci dobierają się parami, ustawiają tyłem do siebie, w rozkroku, w niewielkiej odległości
od siebie. Wykonują skłon do przodu i podają partnerowi ręce pomiędzy nogami. Następnie prostują się i wykonują skręty tułowia, celując otwartymi dłońmi w dłonie kolegi – raz
z jednej strony, raz z drugiej.
• Ćwiczenia wyprostne Zajączek zmęczony i zajączek wypoczęty.
Dzieci siadają skrzyżnie, ręce trzymają na kolanach. Na hasło Zajączek zmęczony – wykonują
luźny skłon tułowia w przód, a na hasło Zajączek wypoczęty, prostują tułów, z głową ustawioną prosto.
• Ćwiczenia rąk i nóg Rozbawione zajączki.
Dzieci, w leżeniu na plecach, machają rękami i ugiętymi w kolanach nogami, uniesionymi
do góry.
• Bieg Zajączki jadą na rowerach.
Dzieci biegają w luźnej gromadce po obwodzie koła, z wysokim unoszeniem kolan.
• Marsz zajączków.
Poruszają się w lekkim skłonie, ręce mają oparte na kolanach. Następnie, we wspięciu na
palcach, podnoszą ręce w górę, machają palcami – Maszerują zające, świeci słońce gorące.
II
Zajęcia 1. Ćwiczenia ortofoniczne Leśne odgłosy.
• Wymienianie nazw zwierząt żyjących w lesie.
Obrazki zwierząt leśnych.
Dzieci dzielą podane nazwy na sylaby (5-latki), określają pierwsze i ostatnie głoski w nazwach
(6-latki). Np. sowa: so-wa (s, a); sarna: sar-na (s, a), borsuk: bor-suk (b, k) itd.
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Potem wybierają odpowiednie obrazki (przedstawiające zwierzęta leśne: jeża, wiewiórkę,
sowę, sarnę, borsuka, lisa, wilka) i umieszczają je na tablicy.
Wskazywanie obrazków zwierząt, które zasypiają przed zimą (borsuk, jeż, niedźwiedź).
(W razie problemów podpowiada N.).
Ćwiczenia ortograficzne Leśne zwierzęta.
Tablica demonstracyjna nr 12.
Posłuchajcie nazw zwierząt. Powtarzajcie je. Podzielcie te nazwy na
sylaby.
Co słyszycie na początku nazw?
(N. wskazuje zdjęcia, a dzieci okresowa
wrona
wąż
ślają pierwsze głoski w nazwach
zwierząt).
Co słyszycie na końcu nazw?
(Bez omawiania węża).
Naśladujcie głosy tych zwierząt. Dzieci wraz z N. naśladują głosy zwieżaba
dzięcioł
wróbel
12
rząt, na przemian: cicho – głośno.
Sowa – uhu, uhu, uhu... Wrona – kraa,
kraa, kraa... Wąż – ssyy, ssyy, ssyy...
Żaba – kum, kum, kum... Dzięcioł – stuk-puk, stuk-puk... Wróbel – ćwir, ćwir, ćwir...
Naśladowanie leśnych odgłosów.
Dzieci naśladują, na przemian: cicho i głośno, odgłosy: spadających kropli deszczu (kap,
kap...), łamiącej się gałązki (traach, traach), wycia wiatru (wuuu..), szumu liści poruszanych
wiatrem (szszsz...).
Zabawa w rozpoznawanie leśnych głosów i odgłosów.
N. dzieli dzieci na kilka zespołów. Zespoły kolejno wydają leśne głosy lub odgłosy, a dzieci
z innych zespołów odgadują, co wydaje takie dźwięki.
Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2 (z wykorzytaniem metody Rudolfa
Labana).
Bębenek, nagrania skocznej melodii, muzyki w szybkim tempie, w wolnym tempie, do
marszu, biegu, podskoków, kartka papieru, odtwarzacz CD.
Rytmiczny marsz – dzieci rytmicznie poruszają się w różnych kierunkach sali zgodnie z akompaniamentem na bębenku.
Taniec ciała – przy muzyce dzieci tańczą całym ciałem; kiedy zobaczą podniesioną do góry
rękę N. – wykonują taniec tylko rękami, stojąc w miejscu.
Rozciągamy swoje ciało – dzieci starają się zająć jak najwięcej miejsca w przestrzeni; następnie
kurczą się tak, aby stać się jak najmniejszymi i zająć jak najmniej miejsca.
Reagujemy na tempo akompaniamentu – podczas muzyki w szybkim tempie dzieci skaczą
jak małe piłeczki – szybko i nisko nad podłogą; muzyka wolna zaprasza do ruchu duże piłki
– dzieci skaczą wolno, ale wysoko.
Reagujemy na zmienny akompaniament – dzieci rozpoznają, kiedy muzyka jest do marszu,
biegu lub podskoków, i w odpowiedni sposób na nią reagują.
Wycieczka rowerowa – dzieci w leżeniu na plecach, naśladują nogami jazdę na rowerze;
podczas muzyki wolnej – jadą pod górę, podczas szybkiej – z górki.
Tak jak kartka – dzieci obserwują ruch wyrzuconej w górę i spadającej na podłogę kartki
papieru; następnie dowolnymi ruchami ciała starają się odtworzyć ruch kartki.
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• Nasze improwizacje – dzieci swobodnie tańczą przy muzyce; podczas przerwy w muzyce
wykonują najpiękniejsze ukłony.
• Rozluźniamy i napinamy ramiona – dzieci rozluźniają ramiona i nimi potrzasają, na mocne
uderzenie w bębenek usztywniają je w dowolnej pozycji.
• Spotkanie różnych części ciała – dzieci swobodnie tańczą przy muzyce; podczas przerwy
w grze dotykają swojego najbliższego sąsiada dowolną częścią ciała i pozostają bez ruchu
aż do ponownego usłyszenia muzyki.
• Szukamy pary – dzieci maszerują w różnych kierunkach sali bez akompaniamentu; kiedy
usłyszą akompaniament na bębenku, dobierają się w pary i maszerują z partnerem; przerwa
w grze jest sygnałem do marszu osobno. Za każdym razem dzieci szukają innego partnera.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci w lesie.
Szarfy w kolorze zielonym (dla połowy grupy), tamburyn.
N. rozdaje szarfy połowie grupy dzieci, rozstawiając je w rozsypce po wyznaczonym miejscu
ogrodu – to drzewa w lesie.
Dzieci bez szarf biegają w różnych kierunkach, uważając, żeby nie potrącać innych dzieci ani
drzew. Na sygnał – tamburyn, zatrzymują się i stają za najbliższym drzewem. Po kilkukrotnym
powtórzeniu zabawy dzieci zamieniają się rolami i zabawa trwa nadal.
• Zabawa bieżna Obiegnij swoją parę.
Dzieci stoją lub siedzą skrzyżnie w dwóch szeregach na przeciwległych liniach, w kilkumetrowym oddaleniu od siebie, każde naprzeciw swojej pary.
Wywołane z szeregu dziecko (lub dwoje, troje dzieci) obiega swoją parę siedzącą po drugiej
stronie i szybko wraca z powrotem na miejsce.
Uwaga: po opanowaniu zabawy w opisanej wyżej, uproszczonej formie N. wywołuje cały
szereg.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Zamień woreczek.
Woreczki w czterech kolorach, cztery obręcze z woreczkami.
Rozdając dzieciom woreczki w czterech kolorach, dzielimy je na cztery grupy, które ustawiają się w czterech rzędach. Przed każdym z rzędów, w odległości 5–10 m, układamy cztery
obręcze i w każdej kładziemy po jednym woreczku.
Na sygnał pierwsze dzieci z rzędów biegną w kierunku swoich obręczy, kładą w nich woreczek
trzymany przez siebie, a zabierają znajdujący się w obręczy. Po zamianie woreczka biegną
do kolejnego dziecka, lekko uderzają je w rękę, dając sygnał startu, a same stają na końcu
rzędu. Liczba dzieci w rzędach musi być jednakowa.
III
• Zabawa dydaktyczna Dzień i noc – zwracanie uwagi na cykliczność występowania dnia
i nocy.
• Ekspresja słowna – Co by było, gdyby ciągle była noc?
• Zabawa pantomimiczna Co można robić w dzień? – odgadywanie czynności prezentowanych
ruchem.
• Segregowanie obrazków – Co pasuje do nocy, a co – do dnia?
Obrazki kojarzące się z nocą i z dniem.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzień i noc.
Gdy N. pokazuje obrazek przedstawiający słońce, dzieci poruszają się swobodnie, naśladując
różne zabawy, np.: skoki na skakance, odbijanie piłki, łapanie motyli, zbieranie grzybów...
Kiedy N. pokazuje obrazek przedstawiający księżyc, dzieci kładą się na dywanie z rękami
ułożonymi pod głową i udają, że śpią, cichutko pochrapując.
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Wrzesień, tydzień 4		
Dzień 2		

Co robią zwierzęta jesienią?
Kto kiedy zasypia

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Rysowanie zwierząt według wierszyków.
Ćwiczenia poranne – zestaw 4.

II. 1. Ćwiczenia w liczeniu – Leśne rachunki. Cel: rozwijanie umiejętności liczenia.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Znajdź sobie parę.
2. Słuchanie wiersza Hanny Łochockiej Spać się chce. Cel: zapoznanie ze
sposobem przygotowywania się zwierząt do zimy.
Zabawy na świeżym powietrzu: ćwiczenia w chodzie; zabawa ruchowa Zwierzęta – do mnie; spacer – obserwowanie zmian zachodzących
w przyrodzie.

IV 5, IV 8
I5
IV 15
I5
IV 5, IV 18
I 5, IV 18

III. Nazywanie obrazków. Dzielenie ich nazw na sylaby. Rysowanie obok IV 2
obrazków tylu kół, z ilu sylab składają się ich nazwy.
Zabawa Zwierzę – zwierzęta – utrwalanie umiejętności posługiwania się I 5, IV 16
liczbą mnogą.
Cele główne:
− rozwijanie umiejętności liczenia,
− zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− posługuje się liczebnikami od jeden do sześć w aspektach głównym i porządkowym,
− wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: wiersz Hanny Łochockiej Spać się chce, wierszyki do rysowania, kartki,
kredki, kasztany, tace z ich obrazkami, tamburyn, ilustracje do wiersza, obrazki zwierząt (pocięte
na części), maskotki zwierzątek, kartoniki z krążkami (od 1 do 6), karty pracy, cz. 1, nr 28, 29,
tablica demonstracyjna nr 13.
Przebieg dnia
I
• Rysowanie zwierząt według wierszyków Małgorzaty Skrobacz.
Dla każdego dziecka: kartka, kredki.
Brzuszek – prostokąt,
Nasz miś ma brzuszek pękaty,
cztery kreski – to nóżki,
a przy tym brzuchu są cztery łapy.
szyja i łebek, a na nim dwa uszka.
Na małej głowie uszka niewielkie,
oczka i pyszczek, uśmiechnie się pięknie.
Oko, ogonek i już pewno wiecie,
że to sarenka. Co o niej powiecie?
• Ćwiczenia poranne – zestaw 4 (przewodnik, cz. 1, s. 70).
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II
Zajęcia 1. Ćwiczenia w liczeniu – Leśne rachunki.
Segregowanie kasztanów, żołędzi, szyszek – umieszczanie ich na tacach z obrazkami danych
owoców.
Tace z obrazkami kasztanów, żołędzi, szyszek, kartoniki z odpowiednią liczbą krążków.
Umieszczanie przy tacach kartoników z tyloma krążkami, ile owoców jest na tacach.
Porównywanie liczby owoców (których jest najmniej, których najwięcej, o ile mniej, o ile więcej).
Tablica demonstracyjna nr 13.
Obejrzyjcie spiżarnię wiewiórki stojącej z lewej strony. Potem obejrzyjcie spiżarnię wiewiórki stojącej
z prawej strony.
Policzcie żołędzie w spiżarni jednej wiewiórki, a potem – drugiej. Która wiewiórka ma ich więcej? O ile?
Policzcie orzechy laskowe jednej wiewiórki, a potem
drugiej. Która wiewiórka ma ich więcej?
O ile?
Policzcie szyszki jednej wiewiórki, a potem – drugiej.
Która wiewiórka ma ich więcej? O ile?
Zabawa Zbieramy kasztany.
Kasztany, tamburyn, kartoniki z krążkami (od 1 do 6).
Dzieci poruszają się pomiędzy kasztanami rozrzuconymi na podłodze, przy dźwiękach wystukiwanych
na tamburynie. Podczas przerwy patrzą na N., który
podnosi do góry kartonik z krążkami (od 1 do 6),
a potem zbierają odpowiednią liczbę kasztanów.
13
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
Segregowanie jesiennych liści (klonu, dębu, jarzębiny
i kasztanowca) w zależności od gatunku, umieszczanie pod nimi kartoników z odpowiednią
liczbą krążków.
Liście, kartoniki z krążkami (od 1 do 6).
Układanie w grupach kompozycji z kasztanów.
Kasztany, kartoniki z krążkami (od 1 do 6).
Każde dziecko losuje kartonik z krążkami. Liczy krążki i bierze tyle samo kasztanów co
krążków. Dzieci dobierają się w sześcioosobowe zespoły i wspólnie układają sylwetę kasztanowego ludzika.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Znajdź sobie parę.
Tamburyn.
Dzieci poruszają się po sali w różnych kierunkach, w rytmie wystukiwanym na tamburynie.
Podczas przerwy dobierają się w pary, maszerują po obwodzie koła (za każdym razem dzieci
tworzą pary z innymi dziećmi).

Zajęcia 2. Słuchanie wiersza Hanny Łochockiej Spać się chce.
• Składanie w całość obrazków zwierząt, pociętych na części. Rozpoznawanie zwierząt i ich nazywanie (np.: wiewiórka, borsuk, niedźwiedź, lis, sarna); określanie, gdzie można je spotkać.
Obrazki zwierząt (pocięte na części).
Umieszczanie pod obrazkami zwierząt kartoników z tyloma krążkami, z ilu sylab składają
się ich nazwy. Np.: sar-na; nie-dźwiedź; bor-suk – kartoniki z dwoma krążkami; wie-wiór-ka,
ku-kuł-ka – kartoniki z trzema krążkami; lis, jeż – kartoniki z jednym krążkiem.
Kartoniki z krążkami (od 1 do 6).
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• Słuchanie fragmentów wiersza ilustrowanego obrazkami zwierząt, o których jest w nim
mowa.
Obrazki zwierząt z wiersza.
Przychodzi taki czas,
A że się trochę boję
że pospać chce las.
pana chomika,
Gałąź ostatni liść strąca
więc kłaniam się i umykam...
i skrzypi: – Jestem śpiąca...
(...) Kręcą się koło gajówki
Rozwarta dziupla drzewa
pszczoły pobzykujące,
ziewa.
niezdarne, ślamazarne,
Do dziupli tej wiewiórka
po prostu – śpiące.
puszysta daje nurka,
− Porzućmy te wędrówki
by zdrzemnąć się choć trochę.
do jesiennych ogrodów.
A kto jest wielkim śpiochem?
− Do uli, siostrzyczki, do uli,
Miś.
na plastrze miodu
Pod korzeniami sosny
w gromadkę się skupimy...
mości się w gawrze już dziś
I chociaż świat się rozbieli,
i mruczy: – Widzi mi się,
choć ule usną w puchowej pościeli,
że tak jak inne misie
nam przyśni się kwiatowy kielich
prześpię tak aż do wiosny...
i rosy kropelka niewielka.
Kolację zjem na zapas
Nietoperz.
i będę chrapać, chrapać!
Śpi na dół głową
Powiada borsukowa:
− i wygodnie, i zdrowo.
– Aj, kiwa mi się głowa.
− Niepotrzebne posłanie,
I ty, mężu, niebożę,
wystarczy mi sęk, wieszaczek
ledwie oczy otwierasz.
na spanie.
Miesiąc, dwa w ciepłej norze
Gdziekolwiek się zahaczę,
pośpię non stop. Już. Teraz.
w dziupli albo na strychu,
Może i trzy?
byle po cichu...
A ty?
A gdzie jest jeż?
Koło pola, pod lasem,
Siedzi tam sobie,
chomik pstry, kolorowy
kolcem się skrobie za uchem:
zbiera w norce zapasy.
− Chyba pójdę spać też?
− Zima, zima za pasem
Wściubię nos jak w poduchę
− i sen zimowy!
w zeschłe liście.
Kiedy ocknę się czasem,
Oczywiście:
przekąszę to i owo:
miękkie są i suche.
spiżarnię mam już gotową.
Czy próbowaliście?
Ty też, myszko?
Dobranoc mi mówicie?
− Et, u mnie spiżarka niewielka.
Cóż jedna noc znaczy.
Owsa dwie garstki,
Aż wrona zgorszona
ćwierć kartofelka,
w gałęziach się drze:
pszenicy trzy naparstki –
– Mam całą zimę spać? A nie!
to zapasy moje.
Figa z makiem!
•
•
•
•

Rozmowa na temat wiersza.
Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt, o których była w nim mowa.
Wypowiadanie się, w jaki sposób przygotowują się one do zimy; wyjaśnianie, dlaczego to robią.
Zabawa ruchowa Miejsce obok mnie jest puste.
Dzieci siedzą w kole. Zabawę rozpoczyna osoba, obok której znajduje się puste miejsce.
Zaprasza ona wybrane dziecko, np. Anię, jako... (tu wymienia nazwę zwierzęcia, które można
spotkać w lesie), np. zajączka. Zaproszone dziecko przemieszcza się na wolne miejsce, naśladując ruchy tego zwierzęcia.
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Karta pracy, cz. 1, nr 28.
Posłuchajcie nazw zwierząt. Powtarzajcie je za mną.
Podzielcie nazwy zwierząt na sylaby.
Jakie głoski słyszycie na początku nazw?
Jakie głoski słyszycie na końcu nazw?
Otoczcie zieloną pętlą zdjęcia tych zwierząt, które
śpią w czasie zimy.
− Otoczcie brązową pętlą zdjęcia zwierząt, które nie
śpią podczas zimy.
− Przeczytajcie ze mną nazwy zwierząt. Czym te zwierzęta się różnią?

Otocz zieloną pętlą zdjęcia tych zwierząt, które zapadają w sen zimowy.
Otocz brązową pętlą zdjęcia tych zwierząt, które nie zapadają w sen zimowy.

Przeczytaj z nauczycielem nazwy zwierząt. Czym te zwierzęta się różnią?

Zabawy na świeżym powietrzu
• Ćwiczenia w chodzie.
Dzieci naśladują chód pokazany przez N.:
• chód piano – stawiają stopy miękko, od palców
borsuk
wrona
sarna
• chód forte – stawiają stopy energicznie, całą płaszczyzną na ziemi
• chód tyłem
• chód przodem
• chód we wspięciu na palcach
• chód na piętach.
Poszczególne rodzaje chodu należy ćwiczyć w różnych kierunkach i w różnym tempie.
• Zabawa ruchowa Zwierzęta – do mnie.
N. stoi po jednej stronie wyznaczonego miejsca w ogrodzie przedszkolnym, dzieci – po
drugiej. Gdy dzieci usłyszą hasło: Sowy – do mnie, zbliżają się do N., naśladując lot sów.
N. przechodzi w inne miejsce ogrodu i przywołuje kolejno: żabki, jeże, wilki… Dzieci zmierzają do N., naśladując ruchy wymienionych zwierząt.
• Spacer, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
Dzieci oglądają drzewa, krzewy. Nazywają kolory liści na drzewach, porównują drzewa.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 29.
− Nazywijcie to co jest przedstawione na zdjęciach.
Podzielcie ich nazwy na sylaby.
− Narysujcie obok zdjęć tyle kół, z ilu sylab składają
się ich nazwy.
− Jeśli potraficie, określcie pierwszą głoskę w nazwach
zdjęć.
• Zabawa Zwierzę – zwierzęta – utrwalanie umiejętności posługiwania się liczbą mnogą.
Maskotki zwierzątek (lisa, jeża itp.).
Dzieci stoją w kole. Osoba stojąca w środku podaje
do wybranych dzieci maskotkę zwierzątka, wymieniając nazwę wybranego leśnego zwierzęcia. Osoba, która otrzymuje zabawkę, podaje nazwę tego
zwierzęcia w liczbie mnogiej, np.: lis – lisy, jeż – jeże,
niedźwiedź – niedźwiedzie, borsuk – borsuki... Kto się
pomyli, daje fant, który później będzie musiał wykupić, wykonując zadania zaproponowane przez dzieci.
28

klasyfikowanie, czytanie całościowe, wiedza przyrodnicza

Nazwij to, co jest przedstawione na zdjęciach. Podziel ich nazwy na sylaby. Obok
każdego zdjęcia narysuj tyle kół, z ilu sylab składa się jego nazwa. Jeśli potrafisz,
określ pierwszą głoskę w każdej nazwie.
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Wrzesień, tydzień 4		
Dzień 3		

Co robią zwierzęta jesienią?
Sąsiadeczka wiewióreczka

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Słuchanie zdań. Wskazywanie odpowiednich rysunków. Liczenie słów IV 2
w zdaniach. Kolorowanie wybranego rysunku.
Ćwiczenia słuchowe na różnicowanie dźwięków wydawanych przez IV 7
instrumenty perkusyjne.
Ćwiczenia poranne – zestaw 4.
I5

II. 1. Zabawy przy piosence Wiewióreczka. Cel: rozwijanie poczucia rytmu
muzycznego.
Zabawa bieżna Wiewiórki w dziuplach.
2. Rozmieszczanie kompozycji w układzie pasowym, według wzoru (5-latki),
zabawa dydaktyczna Szukamy kotka (6-latki). Cel: rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, rozwijanie orientacji przestrzennej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa odprężająca Chowające się palce;
zabawa ruchowa Przejdź przez obręcz.

IV 7
I5
IV 14
I5

III. Granie podanych rytmów na bębenkach. Nazywanie zwierząt w takiej IV 7, IV 12
kolejności, w jakiej są przedstawione na zdjęciach. Określanie, które
zwierzę jest po którym. Odszukiwanie w naklejkach brakujących zdjęć
zwierząt i naklejanie ich w odpowiednich miejscach tabeli.
Nauka tańca śląskiego koziorajka.
IV 7
Rysowanie po śladzie drogi jeża Kolczatka szukającego miejsca do spę- IV 8
dzenia zimy. Opowiadanie o tej drodze.
Cele główne:
− rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,
− rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, rozwijanie orientacji przestrzennej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− rozpoznaje natężenie dźwięków,
− układa kompozycję w układzie pasowym, według wzoru,
− stosuje określenia: przed, za, po lewej stronie, po prawej stronie.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: piosenki: Wiewióreczka, Kolorowe liście, odtwarzacz CD, rymowanka
Zapasy wiewiórki, nagranie tańca śląskiego koziorajka, instrumenty perkusyjne, opaska na oczy,
obręcze, elementy zwierząt wycięte z kolorowego papieru, maskotka – kot, obrazki: zwierząt,
różniące się szczegółami, zwierząt (pozbawione niektórych elementów), niekompletne rysunki
zwierząt, tworzywo przyrodnicze, paski papieru, karty pracy, cz. 1, nr 30, 31, 32.
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Przebieg dnia
I

Karta pracy, cz. 1, nr 30.
Posłuchajcie zdań. Wskażcie odpowiednie rysunki.
Policzcie słowa w zdaniach.
Wiewiórka siedzi na gałęzi.
Wiewiórka zbiera grzyby do koszyka.
Pokolorujcie wybrany rysunek.
Wiewiórka zbiera orzechy.
Wiewiórka śpi przykryta ogonem.
Ćwiczenia słuchowe na rozróżnianie dźwięków
wydawanych przez instrumenty perkusyjne.
Instrumenty perkusyjne.
Przypomnienie nazw instrumentów perkusyjnych i sposobu wydobywania z nich dźwięków.
N. pokazuje instrumenty. Dzieci nazywają je, pokazują, w jaki sposób można wydobywać z nich dźwięki.
Rozpoznawanie brzmienia jednego instrumentu, bez
kontroli wzroku (dzieci są odwrócone tyłem do N.).
N. wystukuje rytm na wybranym instrumencie. Dzieci określają, jaki to instrument, wyklaskują podany
rytm.
Rozpoznawanie i zapamiętywanie brzmienia kolejnych kilku instrumentów, bez kontroli wzroku.
N. wystukuje rytm na kilku instrumentach po kolei.
Dzieci określają, jakie to były instrumenty, i układają je we właściwej kolejności.
Poruszanie się za źródłem dźwięku.
Jedno dziecko ma zasłonięte oczy. Drugie gra na wybranym instrumencie, stojąc w pewnej odległości od niego. Dziecko z zasłoniętymi oczami musi do niego dojść, kierując się
dźwiękami instrumentu.
Akompaniowanie do ruchu innym dzieciom na wybranych instrumentach perkusyjnych.
Dzieci poruszają się zgodnie z rytmem (marsz, bieg, podskoki) wystukiwanym na wybranym
instrumencie przez chętne dziecko.
Ćwiczenia poranne – zestaw 4 (przewodnik, cz. 1, s. 70).
II
Zajęcia 1. Zabawy przy piosence Wiewióreczka.
Przypomnienie piosenki Kolorowe liście (zwrotki śpiewają chętne dzieci, solo, refren – cała
grupa).
Zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania natężenia dźwięków (ciche, głośne) Śpiące
wiewiórki.
Obręcze.
W sali są rozłożone obręcze – dziuple, w których przykucają dzieci – wiewiórki. Kiedy usłyszą
głośne dźwięki, wyskakują z dziupli i skaczą w różnych kierunkach. Ciche dźwięki są sygnałem
do zajęcia najbliższej dziupli i ukrycia głowy w ramionach – wiewiórki śpią.
Klaskanie: ciche, głośne, zgodnie z rosnącym i z malejącym natężeniem dźwięków wystukiwanych przez N. na bębenku.
Bębenek.
Słuchanie piosenki Wiewióreczka (sł. Edward Szymański, muz. Tadeusz Mayzner).
Nagranie piosenki Wiewióreczka, odtwarzacz CD.
Posłuchaj zdań. Wskaż odpowiednie rysunki. Policz słowa w zdaniach. Pokoloruj
wybrany rysunek.
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Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz oczka czarne,
nie bójże się, pokaż w lesie,
gdzie masz swą spiżarnię.
Wszędzie mam, tu i tam,
czego chcecie, to wam dam.
Fik, myk! Hyc, hyc!
Czego chcecie, to wam dam.

		
		
		
		

Dałabym nawet sześć,
lecz co w zimie będę jeść?
Fik, myk! Hyc, hyc!
Był orzeszek, nie ma nic!

III.
		
		
		
		
		
		
		

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz rudy pyszczek,
tu na ziemię rzuć uprzejmie
kilka ładnych szyszek.
Szyszki masz tu i tam,
wejdź na sosnę, urwij sam.
Fik, myk! Hyc, hyc!
Były szyszki, nie ma nic!

II. Sąsiadeczko, wiewióreczko,
		 co masz rude łapki,
		 jeśli łaska, sypnij z góry
		 orzeszków do czapki.
Rozmowa na temat piosenki.
Zwracanie uwagi na jej budowę, tempo, nastrój, omówienie tekstu.
Ćwiczenia emisyjne: śpiewanie fragmentów melodii piosenki na sylabach: la, la, ta, ta, na, na.
Zabawa rytmiczna.
Dzieci poruszają się w różnych kierunkach przy melodii zwrotki piosenki. Kiedy usłyszą
melodię refrenu, zatrzymują się i wyklaskują jej rytm.
Ćwiczenia logorytmiczne z wykorzystaniem rymowanki Zapasy wiewiórki. Powtarzanie
tekstu: najpierw wolne, a potem coraz szybsze.
Dzieci:
Deszczyk pada i pada,
naśladują padający deszcz, poruszając palcami z góry na dół,
a ruda wiewiórka
rytmicznie uginają złączone kolana, ręce mają ugięte przed
sobą, klaskają,
orzeszki w spiżarni składa.
lewa ręka to ich spiżarnia, prawą rytmicznie naśladują
wkładanie do niej orzechów,
Bo jesień, bo jesień już.
obracają się na palcach wokół własnej osi, a potem wykonują
przysiad.
Zabawa inscenizowana przy piosence.
Dzieci stoją w kole wiązanym, w środku stoi dziecko będące wiewiórką.
I zwrotka – dzieci idą w prawą stronę, wiewiórka w środku skacze w miejscu. Przy słowach:
Wszędzie mam, tu i tam, czego chcecie, to wam dam – dzieci zatrzymują się, wiewiórka śpiewa
solo. Przy słowach: Fik, myk! Hyc, hyc! dzieci podskakują obunóż w miejscu. Gdy usłyszą słowa: Czego chcecie, to wam dam – klaszczą, a wiewiórka podchodzi i wybiera dziecko, które
będzie wiewiórką podczas zabawy przy drugiej zwrotce.
II zwrotka – zabawa przebiega jak wyżej. Dzieci poruszają się w lewą stronę. Podobnie przy
III zwrotce, tylko podczas marszu po kole następuje zmiana kierunku.
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• Zabawa bieżna Wiewiórki w dziuplach.
Dzieci dobierają się trójkami. Dwoje podaje sobie ręce i tworzy dziuplę, w której stoi trzecie
dziecko (wiewiórka). Na hasło N. Wiewiórki – z dziupli, wiewiórki poruszają się po sali. Hasło
Wiewiórki – do dziupli jest sygnałem do powrotu do swojej dziupli. Co pewien czas następuje
zmiana wiewiórek.
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Zajęcia 2. Rozmieszczanie kompozycji w układzie pasowym, według wzoru. Zabawa
dydaktyczna Szukamy kotka.
Rozmieszczanie obrazków zwierząt z wykorzystaniem elementów przygotowanych przez
N., zgodnie z pokazanym przez chwilę wzorem.
Obrazki zwierząt, elementy wycięte z kolorowego papieru.
N. pokazuje obrazek wybranego zwierzęcia. Dzieci rozpoznają je i nazywają. Następnie
układają obrazek zapamiętanego zwierzęcia, wykorzystując przygotowane elementy, wycięte z kolorowego papieru. Sprawdzają dokładność wykonania pracy, porównując swój
obrazek z wzorem.
Porównywanie obrazków zwierząt tego samego gatunku.
Dwa obrazki tego samego zwierzęcia (różniące się).
N. odsłania dwa obrazki tego samego zwierzęcia, ale różniącego się wyglądem, np.: na
pierwszym obrazku zwierzę ma ogon do góry, a na drugim – na dół, łapki w różnych kierunkach, oczy zwrócone w różne strony, dodatkowe elementy (orzech, liść) lub ich brak itp.
Dzieci dostrzegają występujące różnice i je omawiają. Używają określeń: w prawo, w lewo.
Zabawa rozwijająca pamięć wzrokową Ułóż w tej samej kolejności.
Obrazki zwierząt.
N. odsłania obrazki zwierząt ułożone w pewnej kolejności. Zadaniem dzieci jest ich zapamiętanie, a następnie, po zakryciu wzoru, ułożenie we właściwej kolejności.
Dorysowywanie brakujących elementów na rysunkach zwierząt.
Niekompletny rysunek wybranego zwierzęcia.
N. przypina do tablicy niekompletny rysunek wybranego zwierzęcia. Dzieci kolejno dorysowują na nim brakujące elementy.
Tworzenie kompozycji w układzie pasowym, zgodnie z wzorem ułożonym przez N.
Paski papieru, tworzywo przyrodnicze.
N. układa na pasku papieru kompozycję z tworzywa przyrodniczego (zaczynając od lewej
strony do prawej), przedstawiającą pewien rytm, np.: kasztan, kasztan, jarzębina, kasztan,
kasztan, jarzębina (trzy sekwencje). Dzieci układają zaproponowany wzór na swoich paskach.
Łączą paski ze sobą, dzielą się swoimi spostrzeżeniami.
Tworzenie dowolnych kompozycji. Określanie przez dzieci, czego użyły do wykonania
swoich prac; próbowanie nadawania im tytułów.
Zabawa dydaktyczna Szukamy kotka.
Wspólne wyjaśnienie, na czym polega zabawa w chowanego, czy dzieci się w nią bawią
i czy im się podoba.
Czytanie całościowe wyrazu kotek, umieszczonego nad obrazkiem kota.
Zabawa Szukamy kota.
Maskotka – kot.
Dzieci siadają w kole i oglądają maskotkę kota. Po chwili jedno z nich wychodzi na moment
z sali, a w tym czasie pozostałe dzieci chowają maskotkę kota w sali. Powracające do sali
dziecko ma odnaleźć kota. Jest ono słownie instruowane przez N., w jaki sposób ma się
poruszać, aby dojść do miejsca, gdzie jest schowany kot. Np. Idź prosto, stop, na prawo, stop,
na lewo, prosto, spójrz wysoko. Jeżeli dziecko odnajdzie kota, powinno określić miejsce,
w którym się on znajduje.

• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem klocków – kotków.
Dzieci biorą sobie po jednym klocku – dużym, drewnianym. Nauczyciel mówi, że symbolizują one kotki.
Dzieci ustawiają klocki – kotki – względem siebie według poleceń nauczyciela. Np.
− Trzymajcie kotka nisko.
− Trzymajcie kotka wysoko.
− Połóżcie kotka przed sobą.
− Połóżcie kotka za sobą.
− Połóżcie kotka po swojej lewej stronie.
− Połóżcie kotka po swojej prawej stronie.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa odprężająca Chowające się palce.
Dzieci siadają na trawie i wyciągają dłonie do przodu. Następnie poruszają palcami dłoni
zgodnie ze słowami, które wypowiada N., np.:
− Poruszajcie palcami, jak stonoga nogami.
− Niech wasze palce szybko biegną przez powietrze: do góry, na dół, w jedną stronę, w drugą…
− Schowajcie palce bardzo mocno w dłoniach tak, aby całkowicie zniknęły.
− Teraz rozłóżcie swoje palce bardzo szeroko, aby wyglądały jak gwiazda; teraz je schowajcie;
teraz znów pokażcie…
− Pomachajcie dłońmi koledze lub koleżance i powiedzcie swoimi dłońmi: Cześć, tu jestem!
Na zakończenie zabawy dzieci kładą swoje dłonie na biodrach lub udach i dają im odpocząć,
np.: Niech odpoczną wasze małe palce, niech zrobią się lekkie, niech odpoczną wasze palce
serdeczne, niech odpoczną palce środkowe, a potem – wskazujące. Teraz odpoczną wasze
zwinne kciuki.
• Zabawa ruchowa Przejdź przez obręcz.
Obręcze – jedna na parę, tamburyn.
Dzieci dobierają się w pary. Każda para otrzymuje jedną obręcz. Przy akompaniamencie
w rytmie ćwierćnut dzieci maszerują w rozsypce, trzymając się za obręcze. Zmiana tempa
akompaniamentu jest sygnałem do zatrzymania. Jedno z dzieci opiera obręcz o ziemię,
drugie kilkakrotnie przechodzi przez nią na czworakach. Powrót akompaniamentu w rytmie
ćwierćnut oznacza ponowny spacer. Na kolejną zmianę akompaniamentu dzieci zatrzymują
się i zamieniają rolami.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 31.
− Zagrajcie na bębenkach podane rytmy.
− Nazwijcie zwierzęta w takiej kolejności, w jakiej
są przedstawione na zdjęciach. (Sroka, sowa, sarna,
niedźwiedź, dzik).
− Obejrzyjcie tabelkę. Które zwierzę jest za niedźwiedziem? Odszukajcie jego zdjęcie i naklejcie.
− Które zwierzę jest za sową? Odszukajcie jego zdjęcie
i naklejcie. Itd.
Zagraj na bębenku podane rytmy.

Odszukaj w naklejkach zdjęcia zwierząt. Naklej je w odpowiednich miejscach.

myślenie logiczne, percepcja wzrokowa i słuchowa, wiedza przyrodnicza
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• Nauka tańca śląskiego koziorajka.
Nagranie tańca śląskiego koziorajka, odtwarzacz CD.

• Słuchanie nagrania tańca, zwrócenie uwagi na jego budowę.
• Wyklaskiwanie rytmizowanego tekstu.
Piekło dziewczę, piekło placki,
posypało piernikiem.
Podawało Jasiulkowi
do stajenki okienkiem.
La, la, la, la...
• Nauka figur tanecznych (opis tańca według R. Ławrowskiej).
Ustawienie trójkami – jeden chłopiec stoi w środku, dwie dziewczynki – po bokach. Na
początku trójki tworzą zamknięte kółeczka.
Melodia A:
Dzieci w kółeczkach tańczą w podskokach w prawo (po sześć podskoków). W czwartym
takcie wykonują trzy przytupy w miejscu i zmieniają kierunek. Dalej tańczą w podskokach
w lewo (po sześć podskoków), potem wykonują trzy przytupy w miejscu i od razu przechodzą do następnej figury.
Melodia B:
Dzieci w kółeczkach rozłączają ręce i opierają je na biodrach, równocześnie wysuwają na
raz prawą nogę do przodu i zatrzymują ruch. W następnym takcie na raz szybko zmieniają
nogę i wysuwają teraz do przodu lewą nogę. W kolejnych dwóch taktach występują jeszcze
trzy zmiany nóg – na raz, dwa i raz. Na końcu melodii B chłopiec klaszcze (na raz) w dłonie
i woła: Hej!
Melodia C:
Chłopiec chwyta dziewczynkę stojącą z prawej strony pod zgiętą rękę i tańczą oboje podskokami w obrotach dookoła siebie. W tym czasie dziewczynka stojąca z lewej strony klaszcze
(dwa razy w takcie) i w miejscu dostawia prawą nogę do lewej, następnie – lewą do prawej.
W czasie powtórzonej melodii chłopiec zmienia partnerkę. (Jeśli w grupie jest więcej chłopców niż dziewczynek, w trójce może stać dwóch chłopców i jedna dziewczynka. Jeśli i taki
układ jest niemożliwy, N. w każdej mieszanej trójce oznacza szarfą dziecko, które w tańcu
będzie chłopcem).
• Taniec przy śpiewie piosenki bez muzyki, a następnie z akompaniamentem.
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• Karta pracy, cz. 1, nr 32.
− Czy pamiętacie jeżyka Kolczatka? Co on robił?
(Jeżeli dzieci nie znają jeżyka lub go nie pamiętają,
N. czyta lub opowiada utwór Heleny Bechlerowej
Kolczatek).
− Rysujcie po śladzie drogi jeża Kolczatka szukającego miejsca do spędzenia zimy. Opowiedzcie o tej
drodze.

Rysuj po śladzie drogi jeża Kolczatka, który szuka miejsca do spędzenia zimy.
Opowiedz o tej drodze.

32

Wrzesień, tydzień 4		
Dzień 4		

koordynacja wzrokowo-ruchowa, mowa, wiedza przyrodnicza

Co robią zwierzęta jesienią?
Smakołyki zwierząt

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Słuchanie wypowiedzi na temat zdjęcia. Liczenie w niej zdań. Układanie
trzech zdań na temat zdjęcia.
Zabawa Lustro – naśladowanie ruchów wykonywanych przez drugą
osobę.
Zabawa Jak wyglądasz? – porównywanie wyglądu: swojego i drugiej
osoby.
Mówienie za N. wierszyka i wykonywanie czynności, o których jest w nim
mowa.
Zabawy swobodne w wybranych kącikach (5-latki).
Ćwiczenia słuchowe: określanie pierwszej i ostatniej głoski w nazwach
obrazków (6-latki).
Ćwiczenia poranne – zestaw 4.

II. 1. Rozmowa na temat: Czy znacie te zwierzęta? Cel: zwracanie uwagi na
różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy.
Zabawa ruchowa twórcza Układamy kontury zwierząt.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ukazująca znaczenie drzew
w przyrodzie Do czego potrzebne są drzewa? Zabawy z zastosowaniem
urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

IV 2
I5
IV 5
I 5, IV 2
I6
IV 2
I5
IV 18
I5
I8
I 5, IV 18

III. Wyodrębnianie zdań w wypowiedziach: podział zdań na słowa; układanie IV 2
zdań z podanymi słowami.
Określanie, co przedstawia zdjęcie. Odszukiwanie w naklejkach braku- IV 9
jących fragmentów zdjęcia. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach.
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Cele główne:
− zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− wyjaśnia, jak zwierzęta przygotowują się do zimy,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: fragment wiersza Jerzego Kiersta Dzięcioł, obrazki: do ćwiczeń słuchowych, zwierząt i ich mieszkań, ptaków i ssaków żyjących w lesie, tamburyn, bębenek, kołatka,
grzechotka, trójkąt, szarfy w trzech kolorach, kawałki sznurka, nagranie szybkiej muzyki, odtwarzacz CD, białe i kolorowe paski papieru, karty pracy, cz. 1, nr 33, 34, 35, 36, tablica demonstracyjna nr 14.
Przebieg dnia
I
• Karta pracy, cz. 1, nr 33.
− Posłuchajcie wypowiedzi na temat zdjęcia. Policzcie
w niej zdania, a potem słowa w zdaniach.
− Ułóżcie trzy zdania na temat zdjęcia.
Posłuchaj wypowiedzi na temat zdjęcia. Policz w niej zdania, a potem słowa
w zdaniach. Ułóż swoje zdanie na temat tego, co widzisz na zdjęciu.

To jest las. Rodzina Ewy wybrała się do lasu.
Był pogodny, jesienny dzień.
Las przywitał ich szumem liści i śpiewem nielicznych
ptaków.

To jest las.
Rodzina Ewy wybrała się do lasu.
Był pogodny, jesienny dzień.
Las przywitał ich szumem liści
i śpiewem nielicznych ptaków.

• Zabawa Lustro – naśladowanie ruchów wykonywanych przez drugą osobę.
Ustawienie w parach. Jedno dziecko z pary powtarza
za N. wierszyk i wykonuje ruchy (zabawa popularna).

percepcja słuchowa i wzrokowa, mowa, wiedza przyrodnicza

Jestem twoim lustrem i robię to, co chcę.
Ja teraz tańczyć mogę, a ty nie,
ale kiedy tańczyć skończę,
uważnie na mnie patrz.
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33

Dziecko:
kłania się, podskakuje wokół własnej osi,
wykonuje przed sobą gest przeczenia palcem
wskazującym,
wskazuje dłonią na siebie.

Lustro, lustro powie ci,
co czynić teraz masz.

•

•

•
•
•

•
•
−
−

Dziecko, które jest lustrem, pokazuje różne ruchy,
a dziecko stojące przed nim naśladuje je, potem
następuje zmiana ról.
Zabawa Jak wyglądasz? – porównywanie wyglądu: swojego i drugiej osoby.
Tamburyn.
Dzieci poruszają się w różnych kierunkach. Jedno z nich stoi z boku i w pewnym momencie
uderza w tamburyn – jest to sygnał dla pozostałych dzieci, że muszą usiąść. Wtedy dziecko
z tamburynem podchodzi do wybranego dziecka i porównuje w kilku zdaniach swój wygląd z wyglądem wybranej osoby, mówiąc, np.: Ja mam krótkie włosy, a ty – długie. Ja mam
niebieskie oczy, a ty – brązowe. Ja mam granatowe spodnie, a ty – zielone. Dzieci zamieniają
się miejscami i zabawa toczy się dalej. Dwukrotne uderzenie w tamburyn jest sygnałem do
ponownego ruchu.
Mówienie za N. wierszyka (według Wiesławy Żaby-Żabińskiej) i wykonywanie czynności,
o których jest w nim mowa.
Lubię skakać:
Lubię tańczyć,
raz – dwa – trzy,
maszerować,
podskakiwać tak jak ty.
śmiać się głośno i rysować.
Zabawy swobodne w wybranych kącikach.
Ćwiczenia słuchowe: określanie pierwszej i ostatniej głoski w nazwach obrazków.
Obrazki.
Ćwiczenia poranne – zestaw 4 (przewodnik, cz. 1, s. 70).
II
Zajęcia 1. Rozmowa na temat: Czy znacie te zwierzęta?
Przypomnienie nazw wybranych leśnych zwierząt.
Karty pracy, cz. 1, nr 34, 35.
Obejrzyjcie zdjęcie. Opowiedzcie o nim.
Czy można w lesie zobaczyć obok siebie te zwierzęta? Dlaczego?
Obejrzyj zdjęcie. Opowiedz o nim. Czy można w lesie zobaczyć obok siebie
te zwierzęta? Dlaczego?

34

percepcja słuchowa i wzrokowa, mowa, wiedza przyrodnicza
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• Przyporządkowywanie obrazków zwierząt do obrazków ich domów.
Obrazki zwierząt i ich mieszkań.
(Jeż – zeschłe liście, niedźwiedź – gawra, zając – nora, wiewiórka – dziupla).
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• Słuchanie fragmentu wiersza Jerzego Kiersta Dzięcioł.
Jestem dzięcioł – dzięcioł pstry,
Łatka moja jest czerwona,
kuję dziobem – raz, dwa, trzy! (...)
a ta kratka to obrona,
Mocno kuję w korę dziobem,
bo pstrokatej kratki deseń
Znajdź utwór
szkodnik siedzi tam pod spodem. we własnych zasobach
niewidoczny jest w pstrym lesie.
Mam na głowie smużkę – łatkę,
Jestem dzięcioł – dzięcioł pstry.
skrzydła czarne w białą kratkę.
A kto jesteś, powiedz ty?
•
−
−
−
•

−
−
−
−
•

•

•
•

Rozmowa na temat wiersza.
O którym ptaku była mowa? Odszukajcie go na kartach pracy.
Co robi dzięcioł?
Czy upierzenie dzięcioła zmienia się przed zimą? Co dzieje się z futrem zwierząt przed zimą?
Zabawa muzyczno-ruchowa Spotkanie w lesie.
Instrumenty: kołatka, grzechotka, bębenek, trójkąt.
N. ma instrumenty: kołatkę, grzechotkę, bębenek, trójkąt. Dzieci poruszają się po sali. Na
dźwięk:
trójkąta – naśladują śpiącego jeża
kołatki – skaczą jak wiewiórki
bębenka – w przysiadzie stukają palcem (dziobem) jak dzięcioły
grzechotki – skradają się jak lisy.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Zwierzęta w lesie.
Szarfy w trzech kolorach, tamburyn, bębenek, kołatka.
N. dzieli dzieci na trzy grupy: zajączki, niedźwiedzie i wiewiórki. Każda grupa otrzymuje szarfy
w jednym kolorze i reaguje na akompaniament wybranego instrumentu. Przy dźwiękach
tamburynu poruszają się wiewiórki – skacząc na ugiętych lekko w kolanach nogach. Dźwięk
bębenka jest sygnałem dla niedźwiedzi – poruszają się one na czworakach, a kołatki – dla
zajęcy, które skaczą w przysiadzie. Podczas powtórzenia zabawy dzieci zamieniają się szarfami i występują w roli innych zwierząt.
Oglądanie obrazków ptaków i ssaków żyjących w lesie, np.: sowy, kukułki, dzięcioła, lisa,
borsuka, sarny.
Obrazki ptaków i ssaków żyjących w lesie.
Dokonanie podziału zwierząt na ptaki i ssaki. Wyjaśnianie tych pojęć, określanie różnic
w wyglądzie, sposobie przychodzenia na świat i wychowywania potomstwa.
Podawanie przykładów ptaków i ssaków.
Zabawa ruchowa twórcza Układamy kontury zwierząt.
Nagranie szybkiej muzyki, odtwarzacz CD, kawałki sznurka.
Dzieci poruszają się po sali przy dźwiękach muzyki w tempie umiarkowanym. Podczas
przerwy układają z kawałków sznurka kontur dowolnego zwierzęcia mieszkającego w lesie.
Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2 (przewodnik, cz. 1, s. 71).

Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa ukazująca znaczenie drzew w przyrodzie Do czego potrzebne są drzewa?
N. dzieli dzieci na dwie grupy. Jedna to drzewa, druga – zwierzęta (dzieci same mogą wybrać,
jakim zwierzęciem chcą zostać).
• Zwierzęta mogą żyć, oddychać, odżywiać się czy chronić tylko pod drzewem, kucają więc
pojedynczo pod każdym drzewem – tu są bezpieczne.

86

•

Jednak aby żyć, muszą zdobywać nowy pokarm. Na dany znak muszą zmienić drzewo. Kiedy
przebiegają od drzewa do drzewa, nie wolno im oddychać, gdyż z dala od drzew nie ma
tlenu, który one produkują.
• N. wciela się w rolę leśnika, który ścina drzewa przeznaczone na: meble, zeszyty, papier toaletowy, książki, opał na zimę itp., a następnie staje się kwaśnym deszczem, który zabija drzewa.
• Liczba dzieci, które są zwierzętami, przy każdym z pozostałych drzew robi się coraz większa,
a odległość, którą trzeba pokonać, wstrzymując oddech, wydłuża się.
• Kiedy wszystkie dzieci zgromadzą się wokół ostatniego drzewa, N. podkreśla, że część zwierząt jest bardzo daleko od dającego tlen i schronienie drzewa i jeżeli tych drzew zabraknie,
one również zginą (drzewa ścinane podczas zabawy przemieniają się w zwierzątka, dzięki
czemu wszystkie dzieci aktywnie uczestniczą w zabawie).
• Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III
• Tablica demonstracyjna nr 14.
Wyodrębnianie zdań w wypowiedziach; podział zdań na słowa; układanie zdań z podanymi
słowami.
Białe i kolorowe paski papieru dla każdego dziecka.
Przed zajęciami dzieci dostają białe i kolorowe paski papieru.
− Posłuchajcie wypowiedzi na temat tego, co przedstawia tablica. Po usłyszeniu każdego
zdania w wypowiedzi układajcie przed sobą cienki, biały pasek papieru. Potem policzcie
paski i podajcie mi liczbę zdań w wypowiedzi.
Nadeszła jesień. Zwierzęta zaczęły
przygotowywać się do zimy. Niedźwiedź, najedzony, położył się w gawrze. Wiewiórka zbierała orzechy. Robiła zapasy. Niektóre ptaki odleciały
do ciepłych krajów.
− Ile było zdań?
− Teraz będę mówić wybrane zdania
z wypowiedzi.
− Wy określicie, z ilu słów się składają.
14
Będziecie układać na białym pasku
krótkie kolorowe paski.
− Jeden pasek to jedno słowo.
Nadeszła jesień.
− Z ilu słów składa się to zdanie?
− Wiewiórka zbiera orzechy.
− Z ilu słów składa się to zdanie? Itd.
− Ułóżcie zdania z nazwami zwierząt występującymi w wypowiedzi: niedźwiedź, wiewiórka,
ptaki. (N. zwraca uwagę na prawidłowe akcentowanie słów w zdaniach).
− Policzcie słowa w ułożonych zdaniach.
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• Karta pracy, cz. 1, nr 36.
− Co przedstawia zdjęcie?
− Odszukajcie w naklejkach brakujące fragmenty
zdjęcia.
Naklejcie je w odpowiednich miejscach na karcie.

Odszukaj w naklejkach brakujące fragmenty zdjęcia. Naklej je w odpowiednich
miejscach na karcie.

36

Wrzesień, tydzień 4		
Dzień 5		

percepcja wzrokowa

Co robią zwierzęta jesienią?
Fantastyczne zwierzaki

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa Śpiewaj tak, jak pokazuje moja ręka.
Rytmizowanie fragmentu wiersza Hanny Zdzitowieckiej Jeż.
Ćwiczenia poranne – zestaw 4.

II. 1. Słuchanie opowiadania Doroty Głośnickiej Zapasy wiewiórki. Cel: rozwijanie mowy.
Zabawa ruchowo-naśladowcza Zmęczone wiewiórki.
2. Wykonywanie fantastycznych leśnych zwierząt z różnych materiałów
przyrodniczych wybranych przez dzieci. Cel: łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa Przekazywanie piórka; zabawa
ruchowa z elementem podskoku Kto wyżej podskoczy?; spacer – obserwowanie nielicznych ptaków.

IV 7
IV 2, IV 7
I5
IV 5
I5
IV 8
I5

III. Zagadki pantomimiczne Naśladujemy zwierzęta.
IV 1
Słuchanie zagadek o leśnych zwierzętach. Odszukiwanie w naklejkach IV 5, IV 18
zdjęć zwierząt będących ich rozwiązaniami. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach.
Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec wiewiórek.
I5
Cele główne:
− rozwijanie mowy,
− łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− wypowiada się na temat opowiadania,
− wykonuje fantastyczne zwierzątko z materiału przyrodniczego.
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Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: fragment wiersza Hanny Zdzitowieckiej Jeż, opowiadanie Doroty Głośnickiej Zapasy wiewiórki, wiersz Teresy Fiutowskiej Kasztanowy świat, obrazki: leśnych zwierząt, przedmiotów, roślin, kasztany, orzechy, grzyby, części ciała wybranych zwierząt, tasiemki
w trzech kolorach, trzy krążki, klocki w kształcie figur geometrycznych, sylwety postaci do
wiersza, materiały przyrodnicze, koszyk, plastelina, nagranie muzyki tanecznej, tamburyn,
odtwarzacz CD, tamburyn, kłębek waty, karta pracy, cz. 1, nr 37, tablica demonstracyjna nr 15.
Przebieg dnia
I
• Zabawa Śpiewaj tak, jak pokazuje moja ręka.
Obrazki zwierząt.
Śpiewanie nazw kolejnych zwierząt przedstawionych na obrazkach na coraz wyższych
dźwiękach, a potem na coraz niższych, zgodnie ze wskazaniem ręki N. (wznosi ją do góry
lub opuszcza).
• Rytmizowanie fragmentu wiersza Hanny Zdzitowieckiej Jeż.
Realizacja rytmiczna według pomysłów dzieci, z wykorzystaniem klaskania, tupania, uderzania dłońmi o podłogę, podskoków.
Krótkie nóżki, długi ryjek,		
ostre kolce ciało kryją.			

Ach, cóż to za groźny zwierz?
To jest jeż, malutki jeż.

• Improwizacje melodyczne – śpiewanie wiersza na melodie wymyślone przez dzieci.
• Zabawy swobodne w wybranych kącikach.
• Ćwiczenia słuchu fonematycznego – określanie środkowej głoski w słowie.
Obrazki przedstawiające różne przedmioty.
N. pokazuje obrazki. Mówi ich nazwy, przeciągając środkową głoskę, a dzieci podają środkową głoskę. Potem N. mówi nazwy obrazków, głoskując je, a dzieci podają całe nazwy. Np.:
l-a-s (las), b-u-t (but), d-o-m (dom)…
• Ćwiczenia poranne – zestaw 4 (przewodnik, cz. 1, s. 70).
II
Zajęcia 1. Słuchanie opowiadania Doroty Głośnickiej Zapasy wiewiórki.
• Układanie nazw leśnych zwierząt z pierwszych głosek nazw przedmiotów (roślin, zwierząt)
przedstawionych na obrazkach (6-latki). Dzielenie na sylaby powstałych nazw (5 latki).
Obrazki przedstawiające zwierzęta żyjące w lesie, obrazki przedmiotów, roślin.
N. rozkłada przed dziećmi serie obrazków. Dzieci różnicują pierwszą głoskę w nazwie każdego z nich. Układają z głosek nazwę zwierzęcia żyjącego w lesie, np.: sanki, orzech, wagon,
arbuz – sowa; waga, igła, las, klocki – wilk; bułka, okulary, rower, sok, ul, kapelusz – borsuk;
samolot, ananas, ryba, nora, agrafka – sarna (6-latki). Dzielą powstałe nazwy zwierząt na
sylaby (5-latki).
• Kończenie zdań wypowiadanych przez N. poprzez dopowiadanie rymujących się słów.
Sowa – mądra głowa – do snu już jest... (gotowa).
Małe zajączki skaczą przez pola i... (łączki).
Rudy lis w kurniku narobił wiele... (krzyku).
Wilk się skrada i głośno... (ujada).
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Z gałęzi na gałąź wiewióreczka skacze.
Kiedy będę cicho, pewnie ją... (zobaczę).
W swojej norce borsuk śpi, coś smacznego mu się... (śni).
Sarna się spłoszyła, za drzewem się... (skryła).
Kukułeczka... (kuka), dzięcioł w korę... (stuka).
Jeż pod liść się skrył, nie będzie się... (mył).
• Słuchanie opowiadania.
Wiewiórka Martynka przygotowuje się do zimy. Właśnie wsypuje orzechy leszczyny i buczynę do
ostatniej dziupli. Teraz mróz i śnieg nie będą straszne. Martynka jest dumna ze swojej pracy –
tyle zapasów!
– Tylko zaraz, zaraz... gdzie ja je pochowałam? – zastanawia się.
– Może w dziupli tego starego dębu? Nie. Może w jamce, na górce, koło buka? Też nie. Ojej, co ja
teraz zrobię?
Wiewiórka stoi pod drzewem i rozgląda się.
– Chyba poproszę o pomoc dzięcioła.
– Nie martw się, Martynko, coś poradzimy – ptak chętnie się zgadza. Fruwa od drzewa do drzewa i zagląda do dziupli. Swoim mocnym dziobem wystukuje dziurki na drzewach z zapasami.
Wiewiórka wtyka w nie sosnowe szyszki – to znak, że tu są orzechy.
– Dziękuję ci, dzięciole! Dzięki tobie znam dobrze swoją spiżarnię.
• Rozmowa na temat opowiadania.
Tablica demonstracyjna nr 15.
− Co robiła wiewiórka? Dlaczego była
dumna ze swojej pracy?
− Co zmartwiło wiewiórkę? Kogo poprosiła o pomoc?
− Jak dzięcioł szukał zapasów wiewiórki?
− Jak dzięcioł i wiewiórka oznaczyli
drzewa z zapasami?
− Czy wiewiórka będzie miała trudności w odszukaniu zapasów? Dlaczego?
• Ćwiczenie koordynacji wzrokowo15
-ruchowej Szukamy drogi do dziupli
wiewiórki.
Tasiemki w trzech kolorach, obrazki: kasztany, orzechy, grzyby.
N. układa z tasiemek w trzech kolorach poplątane drogi prowadzące do trzech dziupli (krążków). Dzieci wybierają kolor drogi, po której będą chodzić. Przechodzą ostrożnie, stopa za
stopą. Kiedy dojdą do dziupli, odwracają obrazek przedstawiający zapasy, które się w niej
znajdują, np.: kasztany, orzechy, grzyby. Układają słowo rozpoczynające się taką samą głoską
jak nazwa obrazka (6-latki), a następnie wracają na swoje miejsca.
• Układanie w parach krótkich dialogów inspirowanych opowiadaniem (rozmowa dzięcioła
z wiewiórką), prezentowanie ich kolegom z grupy.
• Ćwiczenie relaksacyjne Leśne masaże.
Dzieci w parach powtarzają po N. tekst i wykonują odpowiednie ruchy na plecach kolegi.
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Dzieci:
naprzemiennie układają dłonie od dołu pleców ku górze,
szybko, naprzemiennie, stukają palcami wskazującymi od
góry pleców do dołu,
Wiewióreczka skacze,
skaczą całymi dłońmi po powierzchni pleców, w różnych
kierunkach,
chomik w norce płacze,
zakreślają dwiema rękami kółka: najpierw małe, a potem
większe, w prawą stronę,
rybki w wodzie się pluskają,
rysują obiema rękami fale (raz w prawą stronę, raz w lewą),
od dołu do góry pleców,
a zajączki uciekają.
klepią równocześnie całymi dłońmi z góry do dołu,
Maszeruje gruby miś,
naprzemiennie układają piąstki od dołu ku górze pleców,
strumień sam przekroczy dziś. prawą ręką rysują falę od góry do dołu,
Borsuk w norce spaceruje,
rysują palcami wskazującymi odśrodkowe spirale,
zapasy szykuje.
delikatnie ugniatają palcami plecy z góry na dół.
• Zabawa ruchowo-naśladowcza Zmęczone wiewiórki.
Naśladowanie sposobu poruszania się wiewiórek – wypoczętych i zmęczonych.
Przez las idzie jeż,
ten kłujący zwierz.

Zajęcia 2. Wykonanie fantastycznych leśnych zwierząt z różnych materiałów przyrodniczych wybranych przez dzieci.
• Układanie sylwet wymyślonych przez dzieci zwierząt z wykorzystaniem klocków w kształcie
figur geometrycznych, nazywanie użytych figur i ich liczenie.
Klocki w kształcie figur geometrycznych.
• Rozpoznawanie zwierząt po fragmentach przedstawionych na obrazkach. Określanie, do
jakiego zwierzęcia należą poszczególne części; układanie z nich nieistniejących zwierząt;
nadawanie im nowych nazw, uwzględniających nazwy zwierząt, z których powstały, np.:
głowa zająca, tułów lisa, nogi sowy – sowolisozając.
Obrazki przedstawiające fragmenty różnych zwierząt.
• Słuchanie wiersza Teresy Fiutowskiej Kasztanowy świat, ilustrowanego sylwetami postaci,
o których jest mowa w utworze.
Sylwety postaci z wiersza.
Przyniósł Tomek z parku kasztany w koszyku.
Kasztanowych stworków zrobił z nich bez liku.
Kasztanowe mają głowy, kasztanowe brzuszki,
a z patyków i drucików szyje, dzioby, nóżki.
– Dodam trochę wełny, włożę różne piórka.
Tak powstają dziwne ptaki, pies, kot i wiewiórka.
Gdy patyki włożę w kasztanowy grzbiet,
to za chwilę drogą jeżyk będzie szedł.
A ten jeżyk spotkał innego zwierzaka,
bo zrobiłem także winniczka – ślimaka.
Ma z patyczków rogi, ogon też z patyka.
– Dokąd idziesz, jeżu? – ślimak go zapytał.
Ze spotkania z nimi każdy stworek rad.
Ja się także cieszę,
bo stworzyłem własny, kasztanowy świat.
•

Rozmowa na temat utworu.
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Wypowiedzi dzieci na temat stworków wykonanych przez Tomka, materiału, jakiego użył
do ich zrobienia.
Wyjmowanie przez dzieci różnych materiałów przyrodniczych (kasztanów, żołędzi, gałązek
sosny, jarzębiny, mchu, patyczków, szyszek, piórek, nosków klonu...) z koszyka, określanie, jak
się nazywają i gdzie można je znaleźć.
Koszyk, materiał przyrodniczy, plastelina.
Zaproponowanie wykonania wymyślonych przez dzieci zwierząt, które mogłyby mieszkać
w bajkowym lesie, z wykorzystaniem zgromadzonego tworzywa przyrodniczego i plasteliny.
Pokaz sposobu łączenia różnych materiałów za pomocą plasteliny.
Samodzielne działania dzieci.
Prezentowanie gotowych prac, wypowiedzi autorów na ich temat.
Zorganizowanie wystawy Fantastyczne zwierzaki z bajkowego lasu w kąciku dla rodziców.

Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa Przekazywanie piórka.
Kłębek waty.
Wszystkie dzieci stają w kole, podają sobie z ręki do ręki kłębek waty, mając otwarte oczy.
Następnie zamykają oczy i powtarzają to samo, czyli podają sobie jeszcze raz kłębek waty.
To dziecko, które poczuje dotyk waty, otwiera oczy i przekazuje kłębek dalej. Aby zabawa nie
była trudna, zaczynamy od dużego kłębka waty, a potem przechodzimy do coraz mniejszych,
lżejszych i delikatniejszych kłębków. Pamiętajmy – koło nie może być zbyt duże.
• Zabawa ruchowa z elementem podskoku Kto wyżej podskoczy?
Tamburyn.
Dzieci poruszają się odpowiednio do dźwięków tamburynu (bieg, marsz, podskoki) po wyznaczonym miejscu w ogrodzie przedszkolnym. Na przerwę w grze starają się podskoczyć
jak najwyżej. Zabawę powtarzamy.
• Spacer – obserwowanie nielicznych ptaków.
III
• Zagadki pantomimiczne Naśladujemy zwierzęta.
Przedstawianie przez chętne dzieci wybranych zwierząt leśnych za pomocą ruchów, gestów.
Odgadywanie przez pozostałe dzieci, co to za zwierzęta.
• Karta pracy, cz. 1, nr 37.
− Posłuchajcie zagadek o leśnych zwierzętach.
Odszukajcie w naklejkach zdjęcia zwierząt będących
Wielbicielka grzybów,
ich rozwiązaniami. Naklejcie je w odpowiednich miejorzechów, jaj ptasich.
Spotkasz ją w lesie,
scach na karcie.
w parku zobaczysz.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec wiewiórek.
Nagranie muzyki tanecznej, tamburyn, odtwarzacz
Jego przysmakiem są żołędzie
CD.
i pod dębem jeść je będzie.
Dzieci poruszają się w rozsypce przy dźwiękach tamburynu. Muzyka taneczna zaprasza je do dobierania
Odleciał od nas do ciepłych krajów,
się w pary i swobodnego tańca w kółeczkach.
leciał przez wiele dni i nocy,
Posłuchaj zagadek. Odszukaj w naklejkach zdjęcia tych zwierząt, które są ich rozwiązaniami. Naklej je w odpowiednich miejscach na karcie.

a teraz w Egipcie pod piramidami klekocze.

Ma piękne oczy
ta brązowa panienka.
Jest płochliwa.
Czy wiecie, co to za zwierzę?
Tak, to...
myślenie logiczne, wiedza przyrodnicza
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37

Październik, tydzień 1		
Dzień 1		

Jesień w sadzie
W sklepie z owocami

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa rozwijająca zmysły Czapka niewidka (według Teresy Fiutowskiej). IV 13
Ćwiczenia poranne – zestaw 5.
I5

II. 1. Wyjście do pobliskiego sklepu, w którym można kupić owoce. Cel: zapoznanie z wyglądem sklepu, pracą ekspedientki.
Zabawa ruchowo-naśladowcza Zmęczone wiewiórki.
2. Zabawy i ćwiczenia z literą o. Cel: zapoznanie z literą o: małą i wielką,
drukowaną (5-latki) i pisaną, wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska (6-latki).
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Warzywno-owocowa
sałatka witaminowa; zabawa orientacyjno-porządkowa Jabłonie i pszczoły; zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie.
III. Zabawy swobodne w wybranych kącikach (5-latki).
Słuchanie nazw zdjęć. Określanie, jaka głoska występuje w środku tych
nazw (6-latki).
Oglądanie rysunków owoców. Kolorowanie rysunków.
Rysowanie podanych owoców w odpowiednich miejscach tabeli.

IV 20
I5
IV 4
I 5, IV 18
I6
IV 2
IV 9
IV 8

Cele główne:
− zapoznanie z wyglądem sklepu, z pracą ekspedientki,
− zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną,
− zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
− wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− określa wyposażenie sklepu; wie, na czym polega praca ekspedientki,
− rozpoznaje i nazywa literę o: małą i wielką, drukowaną,
− rozpoznaje i nazywa literę o: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
− wie, że o jest samogłoską.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− obywatelskie,
− w zakresie przedsiębiorczości,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: kartonowa czapka, owoce, tamburyn, instrumenty perkusyjne, zdjęcie
osy, sznurek, spinacze, litery, białe nakrywki, obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których
nazwy rozpoczynają się głoską o, karta pracy, cz. 1, nr 38, tablica demonstracyjna nr 16, Przygotowanie..., s. 1, Litery i liczby, s. 1.
Przebieg dnia
I
• Zabawa rozwijająca zmysły Czapka niewidka (według Teresy Fiutowskiej).
Czapka wykonana z kartonu, owoce.
Czapkę niewidkę wykonuje się z kartonu albo z krepiny. Służy ona w zabawie do zasłaniania
drobnych przedmiotów, np. owoców. N. pokazuje je kolejno dzieciom, a one je nazywają.
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Owoce są ułożone w pewnej odległości od siebie, aby można je było swobodnie zakryć
czapką. Dzieci starają się zapamiętać, gdzie jest który owoc. N. zaczyna zabawę rymowanką.
Czapka niewidka			
Zasłoni, zakryje coś.
nie jest ładna,				
Jeśli wiesz co,
choć niebrzydka.			
to się zgłoś.
Dzieci zamykają oczy i pochylają się do przodu, a N. nakrywa czapką jeden ze znajdujących
się na stole owoców. Troje dzieci, które po otwarciu oczu odgadną, jaki owoc jest ukryty pod
czapką, podchodzi do N. i na ucho podaje jego nazwę, w nagrodę otrzymując za to punkt
(np. patyczek). Po kilku powtórzeniach N. zmienia układ owoców na stoliku, może także je
dokładać. Po zakończeniu zabawy następuje liczenie punktów i ogłoszenie wyników.
Ćwiczenia poranne – zestaw 5.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci w sadzie.
Tamburyn.
N. dzieli dzieci na dwie grupy: pierwsza to drzewa, druga – dzieci. Dzieci poruszają się między
drzewami przy dźwiękach tamburynu. Podczas przerwy przykucają pod wybranym drzewem
(za każdym razem pod innym). Po kilku powtórzeniach następuje zmiana ról.
Ćwiczenia tułowia Zbieramy jabłka.
Dzieci spacerują po sadzie. Co pewien czas schylają się i zbierają jabłka, które spadły z drzewa.
Podskoki Zrywamy jabłka.
Dzieci wykonują wyskoki w górę, wyciągając raz prawą rękę, raz lewą rękę.
Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Niesiemy puste kosze i pełne kosze.
Dzieci naśladują poruszanie się z pustym koszem i z koszem pełnym jabłek.
Turlanie – Jabłka wysypały się z kosza.
Dzieci turlają się w różnych kierunkach.
Marsz parami po obwodzie koła ze zmianą kierunku. Co pewien czas zatrzymanie się i wyklaskiwanie w parach rymowanki: Jabłoneczka w sadzie stała, pyszne jabłka dzisiaj dała.
II
Zajęcia 1. Wyjście do pobliskiego sklepu, w którym można kupić owoce.
Zapoznanie z celem wyjścia do sklepu.
Oglądanie i rozpoznawanie owoców. Zakup jabłek na dalsze zajęcia (na kompot).
Wyjście do pobliskiego sklepu.
Oglądanie owoców; wskazywanie tych, które rosną w Polsce oraz sprowadzanych.
Przyglądanie się pracy ekspedientki oraz przedmiotom potrzebnym jej w pracy.
Zakup 3 kg jabłek na kompot, poprzedzony słuchaniem nazw gatunków jabłek i informacji
o ich różnicach smakowych.
Powrót do przedszkola.
Zabawa ruchowo-naśladowcza Zmęczone wiewiórki (przewodnik, cz. 1, s. 91).

Zajęcia 2. Zabawy i ćwiczenia z literą o.
• Oglądanie zdjęcia osy.
Zdjęcie osy.
Dzieci omawiają wygląd osy i słuchają kilku ciekawostek na jej temat.
Osy często mylimy z pszczołami. Osy mają intensywniejsze paski na odwłoku, który jest cieńszy
niż u pszczół i zakończony wcięciem (talia osy). Żądło znajduje się w najbardziej ruchliwej części odwłoka. Osy mogą, w odróżnieniu od pszczół, użyć go wiele razy. Gniazda mają ukryte –
w dziuplach, w norach. W gnieździe są plastry, a w nich – komory lęgowe. Jajeczka składa
królowa, a larwami zajmują się dorosłe osy ‒ robotnice. Nie ma w gnieździe plastrów miodu,
bo osy ich nie robią. Gdy nadchodzą mrozy, wszystkie osy – z wyjątkiem przyszłych królowych – giną. Osy są pożyteczne, bo ograniczają liczebność wielu szkodników.
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Analiza i synteza słuchowa słowa osa.
Dzielenie słowa osa na sylaby.
Co słychać na początku słowa osa?
Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską o.
Obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których nazwy rozpoczynają się głoską o.
• Dzielenie słowa osa na głoski.
• Podawanie przez dzieci innych słów rozpoczynających się głoską o – okulary, oko, ogórek,
okno; mających ją na końcu – okno, oko, kolano, ucho; oraz w środku – nos, korale, dom, lody.
− Z ilu głosek składa się słowo osa?
• Tworzenie słowa z pierwszych głosek nazw obrazków.
Obrazki: okulary, ser, antena.
N. umieszcza na tablicy obrazki: okularów, sera, anteny. Dzieci oglądają obrazki, nazywają je
i dzielą ich nazwy na głoski. Potem określają pierwsze głoski z nazw i je syntezują. Podają
otrzymaną nazwę – osa.
• Budowanie schematu słowa osa.
Białe nakrywki.
Dzielenie słowa osa na sylaby, a potem – na głoski. Układanie pod obrazkiem osy tylu białych
nakrywek, z ilu głosek składa się słowo osa.
• Budowanie schematu słowa Ola.
Białe nakrywki.

•
•
•
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Określanie, kiedy używamy wielkiej litery na początku wyrazu (imiona, nazwiska, niektóre
nazwy geograficzne, rozpoczynamy zdania...).
Dzielenie słowa Ola na sylaby, a potem – na głoski. Układanie schematu z białych nakrywek
(ich liczba odpowiada liczbie głosek w słowie Ola).
Pokaz litery o: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Litery: o, O.
Umieszczenie kartoników z literami o, O pod schematami wyrazów: osa, Ola.
Wyjaśnianie na przykładzie głoski o, że mamy dwa rodzaje głosek – samogłoski i spółgłoski.
Samogłoski możemy wypowiadać długo, a spółgłosek nie możemy – pojawia się przydźwięk y.
N. wypowiada głoskę o długo: oooooo…, a następnie krótko: o, o, o, o. O jest samogłoską,
ponieważ możemy wypowiadać ją długo (na jednym wydechu).
Wszystkie samogłoski w publikacji Litery i liczby zostały oznaczone czerwonym kolorem ramki.
Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 1.
Pokaz litery o, O drukowanej.
Odczytanie wyrazu z N. Odszukanie na ostatniej karcie takiego samego wyrazu. Wycięcie go
i przyklejenie na nim. Pokolorowanie rysunku.
Ozdobienie liter o, O.
Odszukanie wśród podanych wyrazów wyrazu osa. Podkreślenie go. Liczenie podkreślonych
wyrazów.
Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 1.
Odczytanie wyrazu z N. Odszukanie na końcu kart kartoników z literami tworzącymi wyraz
osa. Wycięcie ich, ułożenie z nich wyrazu, a potem przyklejenie w okienkach. Pokolorowanie
rysunku.
Zaznaczenie w podanych wyrazach liter o, O.
Pisanie liter o, O po śladach, a potem – samodzielnie.
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Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa ruchowa Warzywno-owocowa sałatka witaminowa.
Tamburyn.
N. dzieli dzieci na kilka grup. Każdej grupie przyporządkowuje nazwę jakiegoś warzywa lub
owocu. Dzieci stoją w dowolny sposób w kole. Na hasło Myjemy warzywa i owoce – dzieci
powoli i płynnie unoszą się, a potem opadają do przysiadu podpartego, falując jednocześnie
rękami. Na hasło Kroimy jabłka – dzieci, które są jabłkami, wchodzą do środka koła i podskakują obunóż. Pokrojone jabłka siadają skrzyżnie w środku koła. Tak samo N. postępuje
w przypadku pozostałych owoców lub warzyw. Na hasło Mieszamy składniki – dzieci wirują
w jedną lub w drugą stronę. W mieszaniu składników może pomóc dźwięk tamburynu.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Jabłonie i pszczoły.
Tamburyn, grzechotka.
N. dzieli dzieci na dwie grupy: jabłonie i pszczoły. Jabłonie stoją w rozsypce i naśladują, przy
dźwiękach tamburynu, drzewa poruszające się na wietrze. Na dźwięk grzechotki pszczoły,
które do tej pory stały z boku, poruszają się między drzewami, naśladując brzęczenie owadów: bzzzz. Jabłonie zastygają w bezruchu – wiatr przestał wiać. Na dźwięk tamburynu
pszczoły wracają na wyznaczone miejsce, a drzewa poruszają gałązkami. Co pewien czas
następuje zmiana ról.
• Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III
• Zabawy swobodne w wybranych kącikach.
• Tablica demonstracyjna nr 16.
− Posłuchajcie nazw wybranych zdjęć.
Powiedzcie, jaka głoska występuje
w środku tych nazw (np.: dooom, soook, laaas, raaak, ossa…).
− A teraz patrzcie na wskazywane zdjęcia, słuchajcie ich nazw i określajcie,
jaka głoska występuje w ich środku:
dom, dym, kot, rak, por, ule… itd.
(Teraz N. mówi nazwy, ale nie przeciąga
środkowej głoski).
16

• Karta pracy, cz. 1, nr 38.
− Dokończcie rysować owoce. Pokolorujcie je.
− Obejrzyjcie tabelę. W odpowiednich miejscach
narysujcie jabłka, gruszki, śliwki.
− Pokolorujcie je na żółto lub na zielono.

Dokończ rysować owoce. Pokoloruj rysunki.

W odpowiednich miejscach tabeli narysuj jabłka, gruszki, śliwki. Pokoloruj je na żółto lub na zielono.
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odwzorowywanie, dekodowanie

Październik, tydzień 1		
Dzień 2		

Jesień w sadzie
Drzewa owocowe

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Ćwiczenia ruchowo-graficzne.
Oglądanie historyjki obrazkowej. Opowiadanie jej.
Ćwiczenia klasyfikacyjne Pomieszane owoce.
Ćwiczenia poranne – zestaw 5.

II. 1. Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Pod drzewami. Cel: zapoznanie
z nazwami drzew owocowych.
Zabawa ruchowo-naśladowcza W sadzie.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem czworakowania Zające w ogrodzie; zabawa Telefon; zabawa bieżna Kto szybciej
dookoła?

IV 2, IV 8
IV 5, IV 9
IV 12
I5
IV 5
IV 18
I5
I5

III. Rysowanie obiema rękami po śladach rysunków. Otaczanie pętlami IV 8, IV 12
małych, a potem dużych rysunków owoców. Porównywanie ich liczby.
Zabawa rozwijająca zmysły – Jaki to owoc?
IV 13
Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Sałatka owocowa. I 5
Cele główne:
− zapoznanie z nazwami drzew owocowych,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− wymienia nazwy drzew owocowych,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: wiersz Danuty Gellnerowej Pod drzewami, kosz z owocami, wyrazy do
czytania całościowego, połówki jabłek z kolorowego papieru (w różnych rozmiarach), jabłka,
plastikowe nożyki, produkty do wykonania kompotu, kartoniki: z napisami: tak, nie, z obrazkami
owoców, drzew owocowych, nazwami drzew owocowych, kartki w kratkę do ćwiczenia, opaska
do zasłonięcia oczu, nagranie marszowej muzyki, odtwarzacz CD, wyprawka, karta nr A, karty
pracy, cz. 1, nr 39, 40, tablica demonstracyjna nr 17, Przygotowanie..., s. 3.
Przebieg dnia
I
• Ćwiczenia ruchowo-graficzne: kreślenie w powietrzu, każdą ręką osobno i obiema równocześnie, kształtów owoców, których nazwy, z podziałem na sylaby (5-latki) lub na głoski
(6-latki), wypowiedział N.
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• Oglądanie historyjki obrazkowej, opowiadanie jej.
Wyprawka, karta nr A.
Zwracanie uwagi na mycie owoców przed spożyciem.
• Ćwiczenia klasyfikacyjne Pomieszane owoce.
Kosz, owoce.
N. prezentuje dzieciom kosz z owocami. Dzieci rozpoznają i nazywają owoce, które się w nim
znajdują; segregują je według rodzajów, porównują ich wielkość, kształty, kolorystykę; liczą
je i umieszczają w kąciku przyrody.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 5 (przewodnik, cz. 1, s. 94).
II
Zajęcia 1. Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Pod drzewami.
• Łączenie w pary połówek jabłek (w różnych rozmiarach, ale w jednym kolorze) wyciętych
z kolorowego papieru, układanie jabłek od najmniejszego do największego.
Połówki jabłek (w różnych rozmiarach, ale w jednym kolorze) wycięte z kolorowego papieru.
• Słuchanie wiersza.
Siedzi jesień				Siedzi jesień
pod jabłonią,				pod drzewami,
jabłka jej				sad jej dzwoni
Znajdź utwór
nad głową dzwonią.			
za uszami,
we własnych zasobach
A gdy gruszą wiatr poruszy,		
więc zatkała uszy watą.
dzwonią gruszki.			
Czy to prawda?
Gdzie? Na gruszy.			
Co wy na to?
•
•
•
•
•
•

•
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Rozmowa na temat wiersza.
Zwracanie uwagi na nazwy drzew owocowych oraz humor zawarty w utworze.
Czytanie całościowe wyrazów: jabłoń, grusza, śliwa.
Obrazki drzew: jabłoni, gruszy, śliwy, kartoniki z wyrazami: jabłoń, grusza, śliwa.
Przyporządkowywanie obrazków owoców do nazw drzew, z których pochodzą.
Omówienie budowy wewnętrznej jabłka, śliwki i gruszki.
Owoce.
N. przecina naturalne owoce na połowy, pokazuje dzieciom skórkę, miąższ, nasiona.
Wypowiedzi dzieci na temat podobieństw i różnic między nimi.
Wyjaśnianie znaczenia słów: Niedaleko pada jabłko od jabłoni (podobieństwo rodzinne),
jabłko niezgody (odwołanie się do mitologii greckiej).
Ekspresja słowna – Jakie może być jabłko?
Jabłko.
Dzieci podają sobie jabłko i kończą zdanie: Jabłko może być..., podając jak największą liczbę
określeń jabłka w formie przymiotnikowej, np.: słodkie, kwaśne, czerwone, twarde...
Ćwiczenie sprawności manualnej Czyja skórka jest najdłuższa?
Jabłka, plastikowe nożyki.
Obieranie jabłek ze skórki plastikowymi nożykami. Porównywanie długości skórek, układanie
z nich kompozycji według pomysłów dzieci.

•
−
−
−
•

•
−
−
−
•

Karta pracy, cz. 1, nr 39.
Obejrzyjcie obrazki historyjki. Opowiedzcie ją.
Jaki tytuł moglibyśmy jej nadać?
Co możemy zrobić z jabłek?
Rozmowa na temat przetworów owocowych
– ich rodzajów i tego, co jeszcze można zrobić
z owoców (np.: sałatki, ciasto, kompot, mogą być
dodatkiem do deserów...).
Tablica demonstracyjna nr 17.
Posłuchajcie nazw owoców i przetworów przedstawionych na zdjęciach.
Powtarzajcie je za mną.
Z czego możemy zrobić kompoty, konfitury i soki?
Przygotowanie kompotu z jabłek.
Dla każdego dziecka: obrane jabłko, plastikowy nożyk; słoiki, zalewa (woda z cukrem i goździkami).
Wykorzystanie obranych jabłek, krojenie ich na
ćwiartki, usuwanie gniazd nasiennych, układanie
w słoikach, zalewanie zalewą (woda
z cukrem i goździkami), pasteryzowanie (wyjaśnienie tego pojęcia).
Pozostawienie jednego słoika bez
pasteryzacji, oznakowanie go i ustawienie w kąciku przyrody. Obserwoagrest
owoce
morela
wanie, co będzie się działo z jego
zawartością.
Ćwiczenia językowe Jaki może być
kompot?
Kartka formatu A4, mazaki.
N. zapisuje na środku kartki wyraz
kompot
konfitura
sok
kompot, dzieci podają swoje propo17
zycje różnych rodzajów kompotów,
np.: jabłkowy, gruszkowy, śliwkowy,
wieloowocowy... N. zapisuje je dookoła wyrazu kompot, a dzieci rysują linie, łącząc swoje
nazwy z tym wyrazem.
Zabawa Prawda to czy plotka?
Kartoniki z wyrazami: tak, nie.
Dzieci odczytują z N. wyrazy: tak, nie, umieszczone na kartonikach. Używają ich do oznaczenia prawdy lub fałszu w podanych zdaniach.
Obejrzyj obrazki. Na ich podstawie opowiedz historyjkę.

myślenie przyczynowo-skutkowe, mowa

•

•

Na drzewach rośnie szarlotka.
Jedzenie owoców jest zakazane.
Gruszki należy myć przed obraniem.
Śliwki są jasnoróżowe, a jabłka – kwadratowe.

39

Z winogron robi się sałatkę.
W kompocie można znaleźć łopatkę.
Owoce są bardzo zdrowe.

• Zabawa ruchowo-naśladowcza W sadzie.
Naśladowanie czynności wykonywanych w sadzie: wchodzenia po drabinie na drzewa,
zrywania jabłek, zbierania jabłek leżących pod drzewami, przenoszenia koszy z jabłkami,
grabienia opadłych liści...
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Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2 (przewodnik, cz. 1, s. 71).
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Zające w ogrodzie.
N. wyznacza miejsce (ogród) w ogrodzie przedszkolnym, a dookoła niego – norki zajęcze.
W ogrodzie śpi chętne dziecko. Jest ono gospodarzem, który ma pilnować ogrodu. Zające
wskakują do ogrodu (dzieci naśladują skoki zająca). Na hasło N. Zające w ogrodzie! gospodarz
budzi się i łapie zające w granicach ogrodu. Złapane zające zostają w domku gospodarza.
Łapać zające wolno tylko w granicach ogrodu, w swoich norkach są bezpieczne. Gdy gospodarz złapie umówioną liczbę zajęcy, następuje jego zmiana.
• Zabawa Telefon.
Dzieci tworzą koło. Stoją z opuszczonymi rękami i zamkniętymi oczami. N. dotyka jednego
z dzieci, ono otwiera oczy i podchodzi do wybranego dziecka, porusza nim w bardzo prosty
sposób, np.: bierze jego ręce, kładzie mu na udach, a potem znowu je opuszcza. Dziecko,
które zostało dotknięte, dobrze zapamiętuje sobie ten ruch. Otwiera oczy i powtarza go na
koledze stojącym obok. I tak dalej, dopóki każde dziecko nie zostanie dotknięte. Na końcu
określamy, czy ruch uległ zmianie.
• Zabawa bieżna Kto szybciej dookoła?
Dzieci stoją w kole. Jedno dziecko biegnie dookoła koła. Po drodze dotyka innego dziecka,
które zaczyna je gonić. Uciekający musi szybko zająć miejsce goniącego go dziecka, które
będzie wtedy uciekającym i, biegnąc, dotknie innego dziecka z koła itd.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 40.
− Rysujcie obiema rękami po śladach rysunków.
− Otoczcie zieloną pętlą rysunki małych owoców, a niebieską – rysunki dużych owoców.
− Których owoców jest więcej? Których jest mniej? O ile
więcej? O ile mniej?
• Zabawa rozwijająca zmysły Jaki to owoc?
Owoce, opaska do zasłonięcia oczu.
N. przygotowuje różne owoce. Dzieci rozpoznają je
i nazywają. Następnie podchodzą kolejno do N., który zasłania im oczy i podaje do ręki wybrany owoc.
Dzieci powtarzają rymowankę: Jaki owoc masz? Powiedz, czy go znasz. Osoba z zasłoniętymi oczami za
pomocą dotyku i węchu odgaduje, jaki owoc trzyma
w dłoni. Kolejna część zabawy to rozpoznawanie
owoców po smaku. N. obiera wcześniej owoce i kroi
je na niewielkie kawałki. Kolejne dzieci z zasłoniętymi oczami biorą z tacy kawałek owocu i próbują
go, określają, jaki ma smak, a następnie podają jego
nazwę.
• Klasyfikowanie z uwagi na wielkość.
• Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 3.
• Kolorowanie rysunków małych jabłek na czerwono, a dużych - na zielono.
• Rysowanie na kartce trzech jabłek różniących się wielkością (od największego do najmniejszego).
• Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Sałatka owocowa.
Kartoniki z obrazkami owoców (4 rodzaje, 5 rodzajów).
Rysuj obiema rękami po śladach rysunków.

Otocz zieloną pętlą rysunki małych owoców, a niebieską – rysunki dużych
owoców. Porównaj liczbę owoców w pętlach.
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koordynacja wzrokowo-ruchowa, klasyfikowanie

Dzieci siedzą w kole na krzesełkach. Losują kartoniki z obrazkami owoców (4 rodzaje, 5 rodzajów). N. lub chętne dziecko mówi, z jakich owoców robi sałatkę, np.: Robię sałatkę z jabłek
i gruszek. Dzieci, które mają te owoce na kartonikach, zamieniają się miejscami między sobą.
Hasło Sałatka owocowa jest sygnałem, aby miejscami zamieniły się wszystkie dzieci.

Październik, tydzień 1		
Dzień 3		

Jesień w sadzie
Owoce egzotyczne

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała drugiej osoby, z wykorzystaniem IV 14
metody Weroniki Sherborne.
Ćwiczenia poranne – zestaw 5.
I5

II. 1. Zabawa dydaktyczna Pomagamy jabłonce. Cel: rozwijanie umiejętności
liczenia w zakresie sześciu.
Zabawa muzyczno-ruchowa Zbieramy owoce.
2. Skąd mamy te owoce? – rozróżnianie owoców pochodzących z sadu
i owoców południowych na podstawie naturalnych okazów i obrazków.
Cel: segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa Kontakty; zabawa ruchowa z elementem równowagi Marsz z krążkiem na głowie; zabawa uspokajająca.

IV 15

III. Rysowanie owocu egzotycznego (5-latki).
Tworzenie nazwy owocu egzotycznego z pierwszych głosek nazw obrazków (6-latki).
Zabawy swobodne w wybranych kącikach (5-latki).
Ćwiczenia słuchowe – dzielenie na głoski prostych słów. (6-latki).

IV 8
IV 2

I5
IV 12, IV 18
I5

I6
IV 2

Cele główne:
− rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie sześciu,
− segregowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− liczy w zakresie sześciu,
− stosuje słowa owoce egzotyczne.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: długi sznurek, sylwety: jabłoni, jabłka, drzew owocowych, owoców,
nagranie skocznej i wolnej melodii, odtwarzacz CD, skakanki, kolorowe krążki, obrazki różnych
przedmiotów, owoce egzotyczne, napisy do czytania całościowego, papierowe talerzyki, owoce pokrojone na kawałki, obrazki owoców, kosz z owocami, kartoniki z kropkami (od 1 do 6),
plastelina, karta pracy, cz. 1, nr 41, tablica demonstracyjna nr 18.
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•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

Przebieg dnia
I
Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała drugiej osoby, z wykorzystaniem metody Weroniki
Sherborne.
Piłowanie drewna.
Dzieci, ustawione w parach naprzeciwko siebie, podają sobie prawe dłonie – przeciągają
się do przodu i do tyłu, potem – zmiana rąk.
Kołyska.
Ćwiczący siedzą przodem do siebie, z lekko zgiętymi nogami, trzymając się za ręce. Na
zmianę kładą się na plecy i są przyciągani przez partnera (ze zmianą ról).
Mostek.
Jedno dziecko w klęku podpartym wykonuje mostek, a drugie obchodzi je na czworakach
dookoła w prawą stronę, w lewą stronę, przechodzi pod nim, nad nim.
Młynek.
Dzieci, w pozycji stojącej, podają sobie prawe ręce, lewe zginają w łokciach i unoszą lekko
do góry, skacząc na prawej nodze (lewa noga zgięta w kolanie, uniesiona) w prawą stronę.
Następnie podają sobie lewe ręce, skaczą na lewej nodze w przeciwnym kierunku niż poprzednio.
Huśtawka.
Dzieci siedzą, opierając się plecami o siebie (nogi mają ugięte w kolanach). Na przemian
kładą się plecami na partnera, unosząc biodra.
Manekiny.
Dzieci stoją. Jedno z nich wykonuje polecenia N., poruszając poszczególnymi częściami
ciała partnera, itp.: Prawa ręka do góry, lewa w bok, prawa ręka w dół, lewa noga do przodu itp.
(ze zmianą ról).
Ćwiczenia poranne – zestaw 5 (przewodnik, cz. 1, s. 94).
II
Zajęcia 1. Zabawa dydaktyczna Pomagamy jabłonce.
Tablica demonstracyjna nr 18.
Rozmowa na temat planszy W sadzie.
Określanie, jakie drzewa znajdują się
w sadzie; liczenie owoców znajdujących się pod drzewami, pełnych
koszy i pustych koszy.
Zabawa dydaktyczna.
Sylwety: jabłoń, jabłka (lub liczmany magnetyczne – jabłka), kosze.
N. odsłania sylwetę jabłoni z jabłkami. Przypina pod nią sylwety 4 lub
5 koszyków. Prosi dzieci, aby pomogły jabłonce – zerwały jabłka z jej
18
gałązek i powkładały do koszyków.
Dzieci umieszczają sylwety jabłek na
sylwetach koszyków, następnie liczą jabłka w każdym koszyku, porównują, w którym jest
ich więcej, a w którym – mniej i o ile.
Ćwiczenie pamięci ruchowej.
Długi sznurek.
Dzieci chodzą po trasie w kształcie owocu (jabłka, gruszki, śliwki), ułożonej z długiego sznurka.
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Po chwili N. zabiera sznurek i dzieci chodzą po podłodze, po zapamiętanej trasie.
• Ćwiczenia w liczeniu – Owoce z plasteliny.
Kartoniki z kropkami (od 1 do 6), plastelina.
Dzieci losują kartoniki z kropkami (od 1 do 6). Ich zdaniem jest ulepienie z plasteliny tylu
owoców, aby ich ilość odpowiadała liczbie kropek na kartoniku.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Zbieramy owoce.
Nagranie skocznej melodii i wolnej melodii, odtwarzacz CD.
Dzieci poruszają się po sali przy dźwiękach skocznej muzyki. Kiedy usłyszą muzykę wolną,
naśladują zbieranie owoców, które leżą pod drzewami.

•

•
−

−
−
−

•

Zajęcia 2. Skąd mamy te owoce? – rozróżnianie owoców pochodzących z sadu i owoców
południowych na podstawie naturalnych okazów i obrazków.
Owoce (krajowe i egzotyczne) lub ich obrazki.
Ćwiczenia klasyfikacyjne Niezwykły sad.
Sylwety drzew i różnych owoców.
N. odsłania sylwety drzew, na których są poprzypinane sylwety różnych owoców (na jednym
drzewie np. jabłka, śliwki, gruszki, banany, pomarańcze itp.). Prosi dzieci, aby umieściły prawidłowo owoce na drzewach (jabłka na jabłoni, gruszki na gruszy...), a te, które nie pasują
(owoce południowe), odłożyły na bok.
Dzieci nazywają owoce, których sylwety odłożyły na bok; określają, skąd one pochodzą
(z ciepłych krajów), używając nazwy owoce egzotyczne.
Karta pracy, cz. 1, nr 41.
Posłuchajcie nazw owoców przedstawionych na
zdjęciach. Które z nich rosną w naszym kraju? Które
nie rosną u nas? Czy wiecie, jak nazywają się owoce,
które rosną w ciepłych krajach? Przypomnijcie ich
jabłko
nazwy. (N. podpowiada nazwy). Nazywamy je owomarakuja
ananas
cami egzotycznymi.
Podzielcie nazwy owoców na sylaby.
cytryna
gruszka
Słuchajcie nazw owoców i je powtarzajcie.
banan
Połączcie liniami zdjęcia owoców egzotycznych ze
zdjęciem patery, która jest po lewej stronie, a zdjęcia
morela
kiwi
pomarańcza
owoców rosnących u nas w sadach – ze zdjęciem
patery, która jest po prawej stronie karty.
mandarynka
Układanie kompozycji z owoców.
brzoskwinia
winogrona
Owoce pokrojone na kawałki, papierowe talerzyki.
N. proponuje wykonanie kompozycji z pokrojonych
na części owoców (krajowych i egzotycznych) według pomysłów dzieci.
Prezentowanie pokrojonych owoców (przypomnienie zasad higieny spożycia owoców), rozpoznawanie ich i nazywanie.
Układanie różnorodnych wzorów na papierowych talerzykach, z wykorzystaniem owoców
wybranych przez dzieci (wcześniejsze umycie rąk).
Nazywanie swoich kompozycji, nazywanie użytych do nich owoców, degustowanie ich.
Posłuchaj nazw owoców. Połącz liniami zdjęcia owoców egzotycznych ze zdjęciem patery znajdującej się po lewej stronie karty, a zdjęcia owoców rosnących
u nas w sadach – ze zdjęciem patery po prawej stronie karty.

klasyfikowanie, wiedza przyrodnicza

•
•
•

41

Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa Kontakty.
Dzieci spacerują po wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego i wykonują zadania,
które podaje N., np.:
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−
−
−
•

•

•
•
•
•

chodzimy, dotykając delikatnie każdej osoby,
witamy się uściskiem z każdą osobą,
z pierwszą napotkaną osobą tworzymy parę i idziemy razem po wyznaczonym miejscu…
Zabawa ruchowa z elementem równowagi Marsz z krążkiem na głowie.
Skakanka, kolorowe krążki.
N. za pomocą skakanek wyznacza dróżkę, po której będą chodzić dzieci trzymające krążki
na głowach. Muszą iść wyprostowane, z lekko uniesioną głową, żeby krążki nie spadły.
Zabawa uspokajająca.
Dzieci dobierają się w pary i maszerują za N. po wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego. Maszerując, rytmizują tekst: Maszerujemy wszyscy w koło, będzie dzisiaj nam wesoło.
W drugą stronę jeszcze raz. O, jakże to cieszy nas.
III
Rysowanie dowolnego owocu egzotycznego.
Tworzenie nazwy owocu egzotycznego z pierwszych głosek nazw obrazków, np.: arbuz,
narty, aparat, nożyczki, agrest, sok (ananas). Podanie nazwy.
Obrazki różnych przedmiotów.
Zabawy swobodne w wybranych kącikach.
Ćwiczenia słuchowe – dzielenie na głoski prostych słów.
N. mówi słowo, np. ule. Pyta dzieci, co słyszą na początku, na końcu i w środku tego słowa.
Potem wspólnie dzielą to słowo na głoski. Przykładowe słowa: osa, Ala, Ela, Ula, Ola, oko,
dom, nas, noc, kot, las, koc, sok, ser.

Październik, tydzień 1		
Dzień 4		

Jesień w sadzie
Jesienią sady się rumienią

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa z elementem ćwiczeń oddechowych – Wiatr i owoce.
Zabawa Owocowe koło fortuny.
Ćwiczenia poranne – zestaw 5.

IV 2
IV 2
I5

II. 1. Badanie równoliczności zbiorów. Cel: ustalanie równoliczności dwóch IV 15
zbiorów.
Zabawa matematyczna Liczymy owoce. Cele: rozwijanie umiejętności IV 15
liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 1 i 2.
I5
Zabawa ruchowa z elementem toczenia Turlamy jabłko.
2. Nauka piosenki Polka prawdziwa. Cel: kształtowanie poczucia rytmu.
IV 7
Zabawy na świeżym powietrzu: ćwiczenia separacji ruchów; zabawa I 5
bieżna Pospiesz się; zabawa ruchowa Spaghetti.
III. Rysowanie drzew po śladach. Rysowanie jabłek na drzewie po lewej
stronie kartki, a gruszek – na drzewie po prawej stronie kartki. Rysowanie
laseczek po śladach, kredkami w odpowiednich kolorach.
Wykonanie pracy plastycznej Jesienne skarby – jabłko i gruszka.
Ilustracja ruchowa piosenki Polka prawdziwa.
Cele główne:
− ustalanie równoliczności zbiorów,
− rozwijanie umiejętności liczenia,
− zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 1 i 2,
− kształtowanie poczucia rytmu.
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IV 8
IV 14
IV 8
IV 7

Cele operacyjne:
Dziecko:
− określa, czy w zbiorach jest tyle samo elementów,
− rozpoznaje i wskazuje liczby 1 i 2,
− rozpoznaje, nazywa i pisze liczby 1 i 2.
− wystukuje i układa z klocków zaproponowany rytm.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: piosenka Polka prawdziwa, odtwarza CD, obręcze w trzech kolorach, sylwety: jabłek (z kolorowego papieru), owoców, owocowe koło fortuny, nagrania muzyki w wolnym
i szybkim tempie, piłka, klocki w kształcie figur geometrycznych, liczby 1, 2, tamburyn, woreczki,
zabawki, farby, pędzelek, nożyczki, klej, kołatka, karta pracy, cz. 1, nr 42, wyprawka, karta nr 3,
Przygotowanie..., s. 5, Litery i liczby, s. 4, 6.
Przebieg dnia
I
• Zabawa z elementem ćwiczeń oddechowych – Wiatr i owoce.
Sylweta jabłka z kolorowego papieru.
Dzieci siedzą w rzędzie na podłodze. Każde dziecko otrzymuje od N. sylwetę jabłka z kolorowego papieru. Dzieci starają się, dmuchając na papierowe jabłko, przesunąć je od startu
do mety wyznaczonej przez N.
• Zabawa Owocowe koło fortuny.
Kartonowe koło podzielone na części, na których naklejone są obrazki owoców, na środku
koła znajduje się strzałka.
N. przygotowuje koło podzielone na części, na których nakleja obrazki owoców. Na środku
koła znajduje się strzałka. Wybrane dziecko wprawia koło w ruch. Stoi jednak z boku, aby
nie widzieć, jaki owoc wskaże strzałka, kiedy koło się zatrzyma. Pozostałe dzieci opisują
wskazany strzałką owoc – jego wygląd; określają, gdzie rośnie, co można z niego zrobić,
a wybrane dziecko odgaduje, jaki to owoc. Następnie sprawdza poprawność swojej odpowiedzi, oglądając obrazek naklejony na kole.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 5 (przewodnik, cz. 1, s. 94).
II
Zajęcia 1. Badanie równoliczności zbiorów. Zabawa matematyczna Liczymy owoce.
• Zabawa klockami w kształcie kół.
Klocki w kształcie kół, w kolorach niebieskim i zielonym.
N. układa w jednym szeregu niebieskie klocki w kształcie kół. Dzieci liczą klocki (6). Potem
układa pod nimi zielone klocki w kształcie kół – tej samej wielkości co niebieskie i w tej samej
liczbie (6). Dzieci liczą zielone klocki, porównują ich liczbę z liczbą niebieskich klocków (tyle
samo). Potem N. rozsuwa szereg zielonych klocków i pyta dzieci: Których klocków jest więcej?
• N. układa szereg dużych klocków w kształcie kół (6), a pod nim – szereg małych klocków
w kształcie kół (6). Pyta dzieci: Których klocków jest więcej? (Klocki są w tym samym kolorze).
Klocki w kształcie kół: małe i duże.
• Zabawa owocami (z wykorzystaniem sylwet).
Sylwety owoców.
Dzieci liczą jabłka (6) i śliwki (6).

105

•
•
•
•
•
−
−
−
−
−
•

•
−
−
−
•
•
•
•
•
•
•
−
•
•
•
•
−
•
•

N. układa owoce w szeregu: 6 jabłek, a pod nimi, też w szeregu – 6 śliwek.
Pyta dzieci: Których owoców jest więcej?
Sprawdzanie równoliczności zbiorów.
Zabawki: misie, lalki, klocki (np. w kształcie kół i kwadratów).
Dzieci łączą w pary elementy dwóch zbiorów, np. misiów i lalek.
Dzieci nakładają elementy jednego zbioru na elementy drugiego, np. klocki w kształcie kół
i kwadratów.
Oglądanie obrazków owoców umieszczonych na tablicy. Dzielenie ich nazw na sylaby (i na
głoski, jeżeli dzieci potrafią).
Obrazki owoców.
Zabawa Dokończ.
N. mówi liczbę, a dzieci podają nazwę odpowiedniego owocu spośród tych umieszczonych
na tablicy, np.
jeden – ananas, grejpfrut...
jedna – śliwka, gruszka, morela, pomarańcza, mandarynka...
jedno – kiwi, jabłko...
dwa – jabłka, kiwi, ananasy, grejpfruty...
dwie – śliwki, gruszki, pomarańcze...
Liczenie owoców umieszczonych w koszyku.
Owoce w koszyku, kartoniki z krążkami.
Dzieci, po policzeniu owoców danego rodzaju, umieszczają na tablicy, obok obrazka danego
owocu, kartonik z odpowiednią liczbą krążków i mówią, ile jest danych owoców (jeden lub dwa).
Pokaz i omówienie liczb 1 i 2.
Liczby 1, 2.
Z jakich elementów się składają?
Co przypominają?
Gdzie (na czym) można zobaczyć liczby 1 i 2? (Na monetach, tarczy zegara...).
Umieszczenie kartoników z liczbami 1 i 2 przy kartonikach z krążkami, znajdujących się obok
obrazków owoców z koszyka.
Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 5.
Rysowanie w pętlach tylu jabłek, ile wskazują kropki (liczby).
Dorysowywanie lub skreślanie gruszek tak, aby liczba kropek (liczba na polu) i liczba gruszek
na zdjęciu była równa.
Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 4.
Połączenie liczby 1 z pętlami, w których jest jeden owoc.
Pokaz kreślenia cyfry 1 przez N.
Kreślenie cyfry 1 w powietrzu, na podłodze, na plecach kolegów lub koleżanek.
Pisanie cyfry 1 po śladach, a potem – samodzielnie.
Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 6.
Dorysowywanie lub skreślanie obrazków warzyw tak, aby w każdej pętli było ich po 2.
Pokaz kreślenia cyfry 2 przez N.
Kreślenie cyfry 2 w powietrzu, na podłodze, na plecach kolegów lub koleżanek.
Pisanie cyfry 2 po śladach, a potem – samodzielnie.
Zabawa ruchowa z elementem toczenia Turlamy jabłko.
Piłka.
Połowa grupy stoi w kole, w pewnych odległościach od siebie. Pozostałe dzieci chodzą
między nimi, turlając piłkę po podłodze.
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Zajęcia 2. Nauka piosenki Polka prawdziwa.
• Reagowanie ruchem na wolne dźwięki i szybkie dźwięki.
Nagranie muzyki w wolnym i w szybkim tempie, odtwarzacz CD.
Dzieci tworzą dwa rzędy. Poruszają się w rytm muzyki, zgodnie z jej tempem, najpierw wolno,
potem coraz szybciej. Podczas przerwy w muzyce zatrzymują się. Mogą wtedy przechodzić
z jednego rzędu do drugiego. Ponowne dźwięki muzyki są sygnałem do poruszania się rzędów.
• Słuchanie piosenki Polka prawdziwa (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło).
Nagranie piosenki Polka prawdziwa, odtwarzacz CD.

Śliweczka się zmęczyła,
usiadła w cieniu róży,
pomidor się nie zmieścił,
bo trochę był za duży.
Nie wiedział, co ma zrobić,
znów podszedł do śliweczki,
kłaniając się jej nisko,
zaprosił do poleczki.

I.
		
		
		
		
		
		
		

Śliweczka spadła z drzewa,
okrągła i dojrzała,
samotna bardzo była
i wokół spoglądała.
Zobaczył to pomidor
i podszedł do śliweczki,
kłaniając się jej nisko,
zaprosił do poleczki.

II.
		
		
		
		
		
		
		

Ref.:
		
		
		

Hop, hop, polka prawdziwa,
pomidor skacze, śliwka się kiwa.
Hop, hop, polka prawdziwa,
polka prawdziwa, hej!

Ref.: Hop, hop...
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Rozmowa na temat piosenki.
Czy piosenka jest wesoła, czy smutna?
Czy jest wolna, czy szybka? Czy ma zwrotki i refren? Ile ma zwrotek?
Z jakim warzywem tańczyła śliweczka? Jak nazywał się ten taniec?
Ćwiczenia emisyjne: nucenie melodii piosenki na samogłoskach a, o.
N. nuci melodię, a dzieci powtarzają.
• Ilustracja ruchowa piosenki Polka prawdziwa.
Dzieci dobierają się w pary, najlepiej chłopiec – dziewczynka. Chłopcy są pomidorkami,
dziewczynki – śliweczkami. Pary ustawiają się na obwodzie koła, twarzami do siebie, w odległości około 2 metrów.
			
Dzieci:
I. Śliweczka spadła z drzewa,
dziewczynki wykonują podskok i przysiad,
		 okrągła i dojrzała,
		 samotna bardzo była
rozglądają się dookoła,
		 i wokół spoglądała.
		 Zobaczył to pomidor
		 i podszedł do śliweczki,
chłopcy podchodzą do dziewczynek,
		 kłaniając się jej nisko,
kłaniają się, dziewczynki wstają,
		 zaprosił do poleczki.
podają sobie ręce,
Ref.: Hop, hop, polka prawdziwa,
tańczą polkę w prawą stronę,
		 pomidor skacze, śliwka się kiwa.
		 Hop, hop, polka prawdziwa,
tańczą polkę w lewą stronę,
		 polka prawdziwa, hej!
II. Śliweczka się zmęczyła,
dziewczynki siadają,
		 usiadła w cieniu róży,
		 pomidor się nie zmieścił,
chłopcy chodzą wokół dziewczynek,
		 bo trochę był za duży.
		 Nie wiedział, co ma zrobić,
zatrzymują się przed dziewczynkami,
		 znów podszedł do śliweczki,
		 kłaniając się jej nisko,
kłaniają się, dziewczynki wstają,
		 zaprosił do poleczki.
dzieci podają sobie ręce,
Ref.: Hop, hop...
jak wyżej.
• Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu.
Dzieci uczą się pierwszej zwrotki i refrenu. Drugiej zwrotki będą się uczyć w następne dni.
• Zabawa rytmiczna Zbieranie owoców, kształtująca reakcję na sygnał słowno-muzyczny.
Obręcze: czerwona, zielona, niebieska, kołatka, tamburyn.
Dzieci siedzą w trzech, oddalonych od siebie, grupach. Przed każdą grupą leży duża obręcz
(skrzynka na owoce): czerwona – na jabłka, zielona – na gruszki, niebieska – na śliwki. Na
sygnał (np. kołatki) N. wzywa kolejno poszczególne grupy do sadu (na środek sali), powtarzając rytmicznie zdania.
− 3/4
Kiedy dzieci usłyszą: Ja-błusz-ko ru-mia-ne, za-raz cię do-sta-nę, wstaje grupa siedząca przy
czerwonej skrzynce i naśladuje zrywanie jabłek do fartuszków lub swoich koszyczków
(zbierają, zrywają je na różnych wysokościach).
Siedzące dzieci starają się powtarzać tekst wspólnie z N. Dźwięk tamburynu jest sygnałem,
że fartuszki są już pełne. Dzieci podchodzą do swojej skrzynki, wsypują jabłka i siadają na
miejscach. Niosąc pełne i ciężkie fartuszki – naprężają mięśnie, po opróżnieniu – wyraźnie
je rozluźniają.
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− 3/8
So-czys-te gru-szecz-ki ze-rwę do sia-tecz-ki, wstają dzieci siedzące przy zielonej skrzynce.
Bawią się tak samo jak poprzednie.
− 4/4
Śliw-ki fio-le-to-we spa-da-ją na gło-wę, wstają dzieci siedzące przy niebieskiej skrzynce.
Bawią się tak samo.
• Degustowanie owoców przygotowanych przez N.
• Marsz dookoła sali przy nagraniu piosenki Polka prawdziwa.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Ćwiczenia separacji ruchów.
Separacja ruchów polega na wprowadzeniu wybranej części ciała w ruch, w sposób niezależny od ruchów innych części ciała.
Niezależność ruchów rąk od tułowia:
− prawa ręka poziomo w bok, lewa pionowo w górę
− prawa ręka poziomo w przód, lewa pionowo w górę
− prawa ręka poziomo w przód, lewa pod kątem w górę
− prawa ręka pod kątem w górę, lewa pod kątem w dół.
• Rozdzielanie ruchów dłoni i palców:
− zaciskanie prawej dłoni przy jednoczesnym rozchyleniu lewej
− uderzanie czubkami palców obydwu dłoni o siebie, na zmianę: wewnętrzną i zewnętrzną
stroną dłoni.
• Zabawa bieżna Pospiesz się!
Woreczki.
Dzieci są ustawione w luźnym kole, miejsce każdego jest wyznaczone woreczkiem. Rozbiegają się w różnych kierunkach. Na hasło Na miejsca – wracają jak najszybciej na swoje miejsca.
• Zabawa ruchowa Spaghetti.
Dzieci stoją blisko siebie z opuszczonymi rękami. N. mówi:
Wyobraźcie sobie, że jesteście wiązką makaronu spaghetti, który ma być podany na obiad.
Jesteście w garnku z wodą. Po chwili makaron zaczyna mięknąć, staje się coraz bardziej miękki
i powoli opada na dno garnka, tworząc luźny wianuszek. Zachowujcie się tak, jak gotowany makaron, aż do momentu, gdy powiem: sos pomidorowy.
Wtedy wolno wam wstać i potrzasnąć swoimi rękami,
nogami, by poczuć się wspaniale.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 42.
− Rysujcie drzewa po śladach. Na drzewie po lewej
stronie karty narysujcie jabłka, a na drzewie po prawej stronie – gruszki.
− Rysujcie laseczki po śladach, kredkami w odpowiednich kolorach.
• Improwizacje wokalne.
Śpiewanie tekstu: Czerwone jabłuszko, złocista gruszeczka, wpadła do fartuszka i potem do brzuszka na
wymyślone przez dzieci melodie.
• Wykonanie pracy plastycznej Jesienne skarby – jabłko
i gruszka.
Wyprawka, karta nr 3, farby, pędzelek, nożyczki, klej.
Rysuj po śladach. Na drzewie po lewej stronie karty narysuj jabłka, a na drzewie
po prawej stronie – gruszki.

Rysuj po śladach laseczek kredkami w odpowiednich kolorach.

42

koordynacja wzrokowo-ruchowa, orientacja przestrzenna, wiedza przyrodnicza
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Malowanie farbami rysunków owoców na właściwe kolory.
Wycinanie owoców wzdłuż konturów.
Wycinanie ogonków i listków.
Złożenie i sklejenie jabłka i gruszki według instrukcji.
Przyklejnie ogonków i listków.
Propozycja dodatkowych działań, opisanych na karcie pracy wyprawki.
• Ilustracja ruchowa piosenki Polka prawdziwa (przewodnik, cz. 1, s. 108).

Październik, tydzień 1		
Dzień 5		

Jesień w sadzie
Gromadzimy zapasy na zimowe czasy

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawy swobodne w wybranych kącikach (5-latki).
Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny Dobierz obrazek (6-latek).
Ćwiczenia logorytmiczne: poruszanie się zgodnie z tekstem rymowanki.
Ćwiczenia poranne – zestaw 5.

I6
IV 2
I5
I5

II. 1. Słuchanie wiersza Marii Kownackiej W spiżarni. Cel: zapoznanie z różnego
rodzaju zapasami i przetworami przygotowywanymi na zimę.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Owoce i warzywa.
2. Moje owoce – wydzieranka z kolorowego papieru. Cel: wyrażanie własnych obserwacji w pracy plastycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Slalom pomiędzy jabłoniami; zabawa Chodzimy po ogrodzie; spacer – przyglądanie się zmieniającym barwy liściom na drzewach i krzewach.

IV 5
I5
IV 8
I 5, IV 18

III. Rysowanie drogi dzieci do sadu.
IV 8
Zabawa dydaktyczna Tworzymy kolekcje – ćwiczenia w stosowaniu nazw IV 2
nadrzędnych.
Cele główne:
− zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę,
− wyrażanie własnych obserwacji w pracy plastycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− wypowiada się na temat różnych zapasów,
− wykonuje pracę plastyczną techniką wydzieranki.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: wiersz Marii Kownackiej W spiżarni, obrazki: przedmiotów do ćwiczeń
słuchowych, do rozwiązania zagadki, różnych przedmiotów do tworzenia kolekcji, przetwory
z owoców i warzyw (w słoikach), szarfy w dwóch kolorach, nagranie muzyki o zmiennym tempie,
odtwarzacz CD, stragan, owoce, piłeczka z materiału, papier kolorowy, klej, kartki w kształcie
kosza, koszyk, tamburyn, karta pracy, cz. 1, nr 43, tablica demonstracyjna nr 19.
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Przebieg dnia
I
Zabawy swobodne w wybranych kącikach.
Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny Dobierz obrazek.
Obrazki (np.: las, waga, noga, mama, tata, dym, syn, mapa, zupa, waza).
N. (a potem chętne dzieci) dzieli na głoski nazwy wybranych obrazków, które leżą rozłożone
przed nim. Dzieci wskazują obrazek, którego nazwa została podzielona na głoski. Przykładowe
obrazki: las, waga, noga, mama, tata, dym, syn, mapa, zupa, waza itp. (Można wykorzystać
tablicę demonstracyjną nr 20).
Ćwiczenia logorytmiczne: poruszanie się zgodnie ze słowami rymowanki.
Zbieramy owoce, zrywamy owoce.
O, przed nami stoi takie wielkie drzewo.
Zerwę ci jabłuszko, jak tylko podskoczę.
Obiegnę je w koło, przykucnę na trawie,
Dwa kroki na prawo, dwa kroki na lewo.
zwinę się jak jeżyk, kolców nie wystawię.
Ćwiczenia poranne – zestaw 5 (przewodnik, cz. 1, s. 94).
II
Zajęcia 1. Słuchanie wiersza Marii Kownackiej W spiżarni.
Podział nazw obrazków: zegar, arbuz, piłka, album, sok, koty na sylaby. Wyróżnianie pierwszej
głoski z nazw obrazków.
Obrazki.
Rozwiązywanie zagadki: układanie słowa z głosek wybranych z nazw obrazków: zegar, arbuz,
piłka, album, sok (pierwsze), koty (ostatnia) – zapasy (6-latki).
Obrazki.
Zapoznanie z wierszem.
W spiżarni na półkach			
są główki kapusty,
zapasów bez liku.			ogórki kiszone.
Są dżemy, kompoty,			
A gdy będzie w zimie
złoty miód w słoiku.			
tęgi mróz na dworze,
I cebula w wiankach,			
zapachnie nam lato,
i grzyby suszone,			
gdy słoik otworzę.
Tablica demonstracyjna nr 19.
To jest wyraz zapasy.
zapasy
Powtórzcie. Podzielcie go na sylaby.
Przeczytam go po literze. Powtarzajcie za mną.
Co słyszycie na początku słowa zapasy? Co słyszycie
na końcu tego słowa?
Odszukajcie na obrazku zapasy wymienione
w wierszu. Nazwijcie pozostałe zapasy.
Oglądanie obrazków przetworów; określanie, z jakich warzyw i owoców są wykonane; liczenie słoików
z owocami i warzywami, porównywanie ich liczby,
określanie, których jest więcej, których – mniej.
Segregowanie przetworów z owoców i z warzyw.
Przetwory z owoców i z warzyw.
Układanie ich na odpowiednich półkach w kąciku
przyrody, zgodnie z poleceniami N. Określanie, jakie
przetwory znajdują się na poszczególnych półkach
– stosowanie liczebników porządkowych.
19
Zabawa orientacyjno-porządkowa Owoce i warzywa.
Szarfy w dwóch kolorach, nagranie muzyki: wolnej
i szybkiej, odtwarzacz CD.
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N. dzieli dzieci na dwie grupy (szarfami w dwóch kolorach). Jedna to owoce, druga – warzywa.
Dźwięki wolnej muzyki zapraszają do tańca warzywa, szybkiej – owoce.
• Wypowiadanie zdań przez N., kończenie ich przez dzieci – dopowiadanie pasujących słów,
które się z nimi rymują.
Dla całej rodziny na zimowe czasy
w spiżarni na półkach stoją... (zapasy)
Już w piwnicy są ziemniaki i kapusta, i... (buraki)
Są kompoty truskawkowe i jabłuszka... (kolorowe)
Sześć słoików konfitury i prawdziwków cztery... (sznury)
W wielkiej beczce jest kapusta, co wykrzywia kwasem... (usta)
Kiszone są też ogórki, co zielone mają... (skórki)
Soki słodkie, owocowe, mają witaminy i są bardzo... (zdrowe)
Gruszek żółtych półki cztery, obok marchew i... (selery)
Miód kwiatowy, na dodatek, co na brodę z łyżki... (kapie)
W wiankach czosnek i cebula, okrąglutka tak jak... (kula)
W kącie leży też kapusta, mówią na nią głowa... (pusta)
Choć zapasów pełno wszędzie, zimą szybko ich... (ubędzie)
Zajęcia 2. Moje owoce – wydzieranka z kolorowego papieru.
• Zabawa dydaktyczna Na straganie.
Stragan z owocami (lub obrazkami owoców), koszyk.
N. przygotowuje w sali stragan, na którym gromadzi dostępne owoce lub ich obrazki. Zaprasza dzieci do kupowania owoców, mówiąc rymowankę (według Małgorzaty Skrobacz).
Przybywajcie, moi mili!
Nie zwlekajcie ani chwili!
Na straganie mym kupicie owoce słodzące życie.
Są owoce tu krajowe, egzotyczne – południowe.
Wybierzecie ten, co chcecie, gdy go pięknie opiszecie.

•
•

•
•
•
•

Dzieci podchodzą i proszą o jakiś owoc, ale nie wymawiają jego nazwy, tylko jak najdokładniej
go określają, np.: Proszę owoc, który jest kulisty, z jednej strony czerwony, z drugiej – żółty, ma
mały ogonek, a w środku kilka pestek. Dzieci odgadują, o jaki owoc chodzi. N. podaje owoc
kupującemu dziecku, które odkłada go do koszyka.
Tworzenie nowych nazw owoców z uwzględnieniem ich kolorów, np.: żółta gruszka –
żółcianka soczysta, czerwone jabłko – kuliściak czerwonawy, pomarańczowa mandarynka
– pomarańczownik niewielki, fioletowa śliwka – pestkowiak fioletny...
Kończenie zdania Lubię... bo...
Piłka z materiału.
Dzieci podają sobie piłkę z materiału, wymieniają nazwę wybranego owocu z podziałem na
sylaby oraz mówią, dlaczego lubią dany owoc, np.: Lubię gruszkę, bo jest słodka.
Wydzieranie przez N. z białego papieru kształtów dowolnych owoców. Rozpoznawanie ich
przez dzieci i nazywanie; podawanie kolorów, w jakich mogą występować.
Wydarte z białego papieru kształty owoców.
Wydzieranie przez dzieci kształtów owoców z kolorowego papieru, przyklejanie ich na
kartce w kształcie kosza.
Kolorowy papier, kartki w kształcie kosza, klej.
Prezentowanie gotowych prac, wypowiedzi autorów na temat owoców, które się na nich
znajdują.
Zorganizowanie wystawy dla rodziców.
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Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa ruchowa Slalom pomiędzy jabłoniami.
Dzieci podzielone są na dwie grupy: jedna to jabłonie – ułożone w szeregu tak, by były między nimi odstępy, a druga to dzieci – stają naprzeciwko jabłoni, w odległości pięciu kroków.
Dzieci biegną do jabłoni. Każde omija swoją jabłoń, obiega dziecko stojące przed nią z prawej strony i drugą stroną wraca na swoje miejsce. Po zmianie ról to samo robi druga grupa.
• Zabawa Chodzimy po ogrodzie.
Dzieci poruszają się po ogrodzie, naśladując kroki osoby, która wykonuje jakąś czynność.
N. mówi:
− Chodzimy po ogrodzie, niosąc wór z jabłkami.
− Chodzimy po ogrodzie, niosąc dynię na głowie.
− Chodzimy po ogrodzie, zbierając ziemniaki, które wypadły nam z worka.
− Chodzimy po ogrodzie i wyrywamy pietruszki z ziemi…
• Spacer – przyglądanie się zmieniającym barwy liściom na drzewach, krzewach.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 43.
− Jak nazywamy miejsce, w którym rośnie wiele
drzew owocowych?
− Narysujcie drogę dzieci do sadu.
• Zabawa dydaktyczna Tworzymy kolekcje – ćwiczenia
w stosowaniu nazw nadrzędnych.
Obrazki.
N. układa przed dziećmi różne obrazki, np. butów,
mebli, owoców, warzyw, ptaków, elementów ubrania, słodyczy, owadów, kwiatów, środków lokomocji.
Mówi, co będzie robił i co będzie mu potrzebne.
Dzieci najpierw używają określenia ogólniejszego
w odniesieniu do pojedynczych przedmiotów, a następnie szukają obrazków, które będą pasowały do
kolekcji. Układają je w osobnych obręczach.
Np.:
• Mam nowe mieszkanie. Muszę je urządzić. Mam już
tapczan i szafę, ale potrzebuję więcej... (mebli).
• Ugotuję zupę na obiad. Mam już marchewkę i ziemniaki, ale potrzebuję więcej... (warzyw).
• Wyjeżdżam na wczasy. Mam już sweter i spodnie, ale potrzebuję więcej... (ubrań).
• Zaprosiłam gości na imieniny. Mam już ciastka, cukierki, ale potrzebuję jeszcze więcej... (słodyczy).
• Zbieram zdjęcia przyrodnicze. Mam już zdjęcia motyla i pszczoły, ale poszukuję jeszcze zdjęć
innych... (owadów).
• Byłam na wycieczce w zoo. Zobaczyłam w nim niedźwiedzia i lwa, ale były tam też i inne...
(zwierzęta).
• Robię przetwory na zimę. Mam już jabłka i gruszki, ale potrzebuję jeszcze innych... (owoców).
• Lubię podróżować po całym kraju. Jechałam już samochodem i autobusem, ale chciałabym
podróżować jeszcze innymi... (pojazdami).
• W moim ogrodzie rosną róże i tulipany, ale chciałabym mieć jeszcze i inne... (kwiaty).
Narysuj drogę dzieci do sadu.

koordynacja wzrokowo-ruchowa

43
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Październik, tydzień 2		
Dzień 1		

Jesień na działce
Warzywa z naszych działek i ogrodów

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawy swobodne w wybranych kącikach (5-latki).
Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny Dobierz obrazek (6-latki).
Ćwiczenia poranne – zestaw 6.

I6
IV 2
I5

II. 1. Ćwiczenia pod hasłem: Poznajemy warzywa. Cel: wielozmysłowe poznawanie warzyw.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Zbieramy warzywa.
2. Zabawy i ćwiczenia z literą a. Cel: zapoznanie z literą a: małą i wielką,
drukowaną (5-latki) i pisaną (6-latki).
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Stop; ćwiczenia
w uchwyceniu rytmu w serii ruchów i kontynuowaniu go; zabawa ruchowa z elementem podskoku Skoki pajaca.

IV 2, IV 18

III. Ilustracja ruchowa rymowanki Jechał wóz.
Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego wspólnie z nauczycielem.
Układanie zagadek o warzywach.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Zbieramy warzywa.

I5
IV 4
IV 5
I5

I5
IV 4
I5

Cele główne:
− wielozmysłowe poznawanie warzyw,
− zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną,
− zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− wykorzystuje warzywa do wielu ćwiczeń,
− rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną,
− rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
Środki dydaktyczne: rymowanka Jechał wóz, kartoniki z obrazkami (domino obrazkowe), obrazki warzyw, chustka, koszyk, warzywa, woreczki w trzech kolorach, sylwety koszy w kolorach
woreczków, odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki, tamburyn, kostka do gry, litery, kartki
z krążkami (od 1 do 4) białe nakrywki, obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których nazwy
rozpoczynają się głoską a, karty pracy, cz. 1, nr 44, 45, 46, 47, tablica demonstracyjna nr 20.
Przebieg dnia
I
• Zabawy swobodne w wybranych kącikach.
• Zabawa rozwijająca procesy analizy i syntezy słuchowej Głoska do głoski.
Kostka, domino obrazkowe.
N. przygotowuje kartoniki z obrazkami w taki sposób, aby ostatnia głoska z nazwy pierwszego
obrazka była taka sama jak pierwsza głoska z nazwy obrazka na innym kartoniku. Można je
zatem układać jak kostki domina. Np. lalka – agrest, tor – rak, koło – ogórek, klocek – krzesło,
osa – ananas, stół – łyżki, indor – radio, ogórek – koło, ołówek – korale, ekran – naparstek, kot –
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•
−
•
•

•

•

•
•

•
−

−
−
•

tort, tramwaj – jabłko… Każda para dzieci dostaje komplet obrazków. Wygrywa ta para, która
pierwsza ułoży wszystkie obrazki. Zabawę można powtórzyć, mieszając wcześniej obrazki.
Karta pracy, cz. 1, nr 44.
Rysujcie po śladach rysunków warzyw. Pokolorujcie
warzywa. Nazwijcie je.
Ćwiczenia poranne – zestaw 6.
Tamburyn.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Idziemy na działkę.
Dzieci maszerują w różnych kierunkach. Na dźwięk
tamburynu obracają się twarzami w kierunku N.
i powtarzają rymowankę: Dziś na działkę wędrujemy
(maszerują w miejscu), bo warzywa zbierać chcemy
(klaszczą w dłonie).
Ćwiczenia dużych grup mięśniowych Kopiemy ziemniaki.
Dzieci naśladują kopanie motyką, stojąc w małym
rozkroku. Co pewien czas wykonują przysiad – zbierają wykopane ziemniaki do worka.
Ćwiczenia wyprostne Pełne worki i puste worki.
Dzieci wykonują siad klęczny, głowę schylają do kolan, ręce trzymają wzdłuż tułowia – są pustymi workami. Potem wykonują klęk prosty, ustawiając głowę prosto, ręce trzymają złączone nad
głową, ramiona mają zaokrąglone – są pełnymi workami.
Ćwiczenia tułowia i ramion Celujemy do koszy.
Dzieci naśladują rzucanie podniesionymi z ziemi ziemniakami do koszy – stojących blisko
i stojących daleko.
Bieg Zwozimy warzywa.
Dzieci dobierają się parami, podają sobie ręce. Biegną w różnych kierunkach: wolno – naśladują wozy wypełnione warzywami, i szybko – naśladują wozy bez warzyw. Dzieci maszerują
po sali na prostych nogach, a potem w przysiadzie, mając ręce oparte na kolanach, ze zmianą
kierunku na sygnał.
II
Zajęcia 1. Ćwiczenia pod hasłem: Poznajemy warzywa.
Tablica demonstracyjna nr 20.
Nazwijcie warzywa przedstawione
na zdjęciach. Odczytam ich nazwy,
a wy je za mną powtarzajcie: sałata,
pomidor… (N., czytając, dotyka wyburak
seler
razów – nazw warzyw).
sałata
fasola
Podzielcie te nazwy na sylaby (5-latki).
Co słyszycie na początku tych nazw?
Co słyszycie na końcu tych nazw?
koper
(6-latki)
pomidor
Nazywanie warzyw umieszczonych
w koszyku.
por
kapusta
cebula
20
Koszyk z warzywami.
N. wyciąga pojedynczo warzywa,
a dzieci podają ich nazwy. Dzielą na sylaby nazwy pokazywanych warzyw (5-latki), określają pierwsze i ostatnie głoski w nich, dzielą na głoski nazwy wybranych warzyw (6-latki).
Rysuj po śladach. Pokoloruj otrzymane rysunki warzyw. Nazwij je.

44

grafomotoryka
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• Zabawa warzywami.
Warzywa.
Każde dziecko bierze jedno warzywo i kładzie je (lub trzyma) według wskazówek N. Np.
− Weź warzywo do lewej ręki. Weź warzywo do prawej ręki.
− Połóż je po prawej stronie. Połóż je po lewej stronie.
− Połóż je przed sobą (za sobą, na dywanie, obok kolegi...).
• Zabawa Warzywo w tym kolorze.
N. podaje nazwy kolorów, a dzieci starają się podać nazwy warzyw w tych kolorach. Np.
czerwony – pomidor, rzodkiewka; zielony – ogórek, sałata, kapusta, szczaw, szpinak, por itd.
• Zabawa Małe warzywa i duże warzywa.
Dzieci przedstawiają dane warzywo swoim ciałem, zwracając uwagę na jego wielkość. Np.
duży pomidor – mogą usiąść po turecku, dłonie oprzeć na biodrach; mały pomidor – zwijają
się w jak najmniejszy kłębek.
• Zabawa w echo melodyczne.
N. śpiewa krótkie teksty o warzywach, a dzieci je powtarzają. Np.
Kto je warzywa, ten jest zdrów jak ryba.
O zdrowie dbamy – warzywa spożywamy.
• Liczenie słów w zdaniach o warzywach.
N. mówi zdania. Dzieci liczą na palcach słowa w każdym zdaniu. Np.
Ogórek jest zielony. Mama kisi ogórki.
Jemy ziemniaki gotowane w mundurkach.
Pomidory mogą być: czerwone, pomarańczowe, żółte.
• Rozpoznawanie warzyw po smaku.
Dzieci z zamkniętymi oczami próbują kawałków obranych i pokrojonych warzyw. Usiłują
po smaku rozpoznać, co to za warzywo.
• Karty pracy, cz. 1, nr 46, 47.
Obejrzyj zdjęcie. Co znajduje się w ogrodzie?

46

percepcja wzrokowa, mowa, wiedza przyrodnicza

Podziel nazwy warzyw na sylaby. Jeśli potrafisz, określ pierwszą głoskę w każdej
z tych nazw.

percepcja słuchowa i wzrokowa, wiedza przyrodnicza

47

− To jest zdjęcie przedstawiające ogród warzywny. Opowiedzcie o nim.
− Podzielcie nazwy warzyw na sylaby (5-latki). Jeśli potraficie, określcie pierwszą głoskę w każdej z tych nazw (6-latki).
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• Zabawa orientacyjno-porządkowa Zbieramy warzywa.
Woreczki w kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, nagranie dowolnej muzyki, odtwarzacz CD, sylwety koszy.
N. rozkłada na dywanie woreczki w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i żółtym. Dzieci
poruszają się między nimi przy dźwiękach dowolnej muzyki. Podczas przerwy podnoszą
woreczki i siadają z nimi pod sylwetami koszy w takich samych kolorach. Wspólnie podają
nazwę warzywa mającego taki kolor.
Zajęcia 2. Zabawy i ćwiczenia z literą a.
Robienie zdjęcia całej grupie przez N.
Rozmowa na temat aparatu.
Jaką czynność wykonałam przed chwilą?
Jaki zawód wykonują ludzie, którzy zawodowo zajmują się fotografowaniem?
Czym robiłam zdjęcie?
Analiza i synteza słuchowa słowa aparat.
Dzielenie słowa aparat na sylaby.
Co słychać na początku słowa aparat?
Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską a.
Obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których nazwy rozpoczynają się głoską a.
• Dzielenie słowa aparat na głoski.
• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską a (arbuzy, album...) kończących
się nią (buda, cebula...) i mających ją w środku (mak, rak...).
− Z ilu głosek składa się słowo aparat? Policzcie.
• Zabawa ruchowa Uwaga! Zdjęcie!
Dzieci biegają po sali. Na hasło Uwaga! Zdjęcie! – zatrzymują się i pozują do zdjęcia.
• Budowanie schematu słowa aparat.
Białe nakrywki.
•
•
−
−
−
•
•
−
•

• Utworzenie słowa Adam ze wskazanych głosek z nazw obrazków.
Obrazki: taca dym agrest dom
(2) (1) (1) (3)
• Analiza i synteza słowa Adam.
Białe nakrywki.
• Dzielenie słowa na sylaby, na głoski; budowanie jego schematu.
• Pokaz litery a: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Litery: a, A.
• Umieszczenie kartoników z literami drukowanymi a, A pod schematami słów aparat i Adam.
• Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 2.
• Pokaz litery a, A drukowanej.
• Odczytanie wyrazu z N. Odszukanie na ostatniej karcie takiego samego wyrazu. Wycięcie
go i przyklejenie na nim. Pokolorowanie rysunku.
• Ozdobienie liter a, A.
• Odszukanie wyrazu aparat wśród podanych wyrazów. Podkreślenie go. Policzenie podkreślonych wyrazów.
• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 2.
Odczytanie wyrazu z N. Odszukanie na końcu kart kartoników z literami tworzącymi wyraz
aparat. Wycięcie ich, ułożenie z nich wyrazu, a potem przyklejenie w okienkach. Pokolorowanie rysunku.
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•

•

•

•

Zaznaczanie w podanych wyrazach liter a, A.
Pisanie liter a, A po śladach, a potem – samodzielnie.
Zabawy na świeżym powietrzu
Zabawa ruchowa Stop.
Kartki z krążkami (od 1 do 4).
Dzieci biegają swobodnie po wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego, aż N. zawoła:
Stop! i pokaże kartkę z krążkami (od 1 do 4). Zadaniem dzieci jest dotknąć ziemi tyloma
częściami ciała, ile wskazuje liczba krążków.
Ćwiczenia w uchwyceniu rytmu w serii ruchów i kontynuowaniu go.
N. pokazuje serię ruchów. Dzieci obserwują go, wychwytują powtarzające się sekwencje
i kontynuują podany rytm.
Przykłady (każdy po trzy sekwencje):
tupnięcie – podskok – tupnięcie…
podskok – przysiad – wyprost – podskok…
skłon – podskok – przysiad – skłon…
Zabawa ruchowa z elementem podskoku Skoki pajaca.
Tamburyn.
Dzieci skaczą jak pajace – wolniej, szybciej – w rytmie wygrywanym przez N. na tamburynie.
III
Ilustracja ruchowa rymowanki Jechał wóz, wypowiadanie tekstu: szybkie, a potem wolne.
Dzieci:
Jechał, jechał wóz,
biegają w miejscu, naśladują kręcenie kierownicą
przed sobą,
różne dary wiózł.
Tur, tur, tur turkotał,
klaszczą rytmiczne w dłonie,
różne dary wiózł.
Tu marchew wspaniała,
wskazują ręką na prawo, zakreślając łuk,
kapusta dojrzała,
wskazują ręką na lewo, zakreślając łuk,
rzodkiewki – różowe kuleczki –
rysują palcami wskazującymi obu rąk małe
kuleczki na wysokości głowy,
i w słońcu złocony słonecznik.
wyciągają prawą rękę na prawo, w skos.

• Karta pracy, cz. 1, nr 45.
− Przeczytajcie razem ze mną tekst. Ja będę czytać wyrazy, a wy nazywajcie zdjęcia i obrazki.
• Układanie zagadek.
Obrazki warzyw.
Dzieci losują obrazki przedstawiające warzywa, układają do nich zagadki, określają charakterystyczne
cechy ich wyglądu (bez podawania ich nazw), np.:
To warzywo jest twarde, pomarańczowe, zwężające się
do dołu... Pozostałe dzieci odgadują, o jakim warzywie
jest mowa.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Zbieramy warzywa (przewodnik, cz. 1, s. 117).

Przeczytaj tekst z nauczycielem. On będzie czytał wyrazy, a ty będziesz mówić
nazwy zdjęć i obrazków.

,

i

wybrali się na działkę. Każde z nich miało przydzielone

zadanie. Tata miał wykopać

zerwać dojrzałe

. Mama miała

. Romkowi zostało podlewanie

. Dlatego tata wziął

mama -

,

, a Romek − swoją małą

.

Ho, ho, ho, do pracy by się szło.
czytanie wyrazowo-obrazkowe (przygotowanie do czytania)
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Październik, tydzień 2		
Dzień 2		

Jesień na działce
Co można zrobić z warzyw

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Ćwiczenie pamięci wzrokowej.
IV 9, IV 11
Omawianie obrazka. Określanie, co jest na poszczególnych półkach. IV 2, IV 9
Uzupełnianie zapasów odpowiednimi obrazkami z naklejek tak, aby na
każdej półce było ich po sześć. Dzielenie nazw warzyw na sylaby (5-latki)
i na głoski (6-latki).
Ćwiczenia poranne – zestaw 6.
I5

II. 1. Historyjka obrazkowa Sen Oli. Cel: rozwijanie umiejętności wypowiadania
się na dany temat.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Dojrzałe pomidory i niedojrzałe pomidory.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawy z piłkami.

IV 5
I5
I8
I5

III. Wykonanie sałatki jarzynowej.
IV 13
Nazywanie części rośliny. Rysowanie warzyw, które spełniają podane I 7, IV 5
warunki.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Odszukaj warzywa.
I5
Cele główne:
− rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− odpowiada na pytania dotyczące utworu,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: ilustracja Na działce, kartoniki z obrazkami warzyw, pomidory o różnym
stopniu dojrzałości, tamburyn, trójkąt, bębenek, piłki, plastikowe nożyki, papierowe talerzyki,
sztućce, deski do krojenia, duża miska, ściereczki, ugotowane warzywa na sałatkę, przyprawy,
majonez, fartuszki ochronne, obrazki, emblematy warzyw (5 rodzajów), karty pracy, cz. 1,
nr 48, 49, tablice demonstracyjne nr 21, 23.
Przebieg dnia
I
• Ćwiczenie pamięci wzrokowej.
Kartoniki z obrazkami warzyw.
Układanie kartoników z obrazkami warzyw z pamięci, w takiej kolejności, jak były przedstawione na tablicy. Sprawdzanie poprawności wykonania ćwiczenia poprzez ponowne
obejrzenie obrazków.
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• Karta pracy, cz. 1, nr 48.
− Powiedzcie, co jest na poszczególnych półkach. Uzupełnijcie zapasy, doklejając odpowiednie obrazki
z naklejek. Pamiętajcie, że na każdej półce ma być
sześć przetworów.
− Posłuchajcie nazw warzyw. Powtarzajcie je za mną.
Podzielcie te nazwy na sylaby (5-latki) i na głoski
(6-latki).
− Opowiedzcie o przetworach, które są w waszych
domach.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 6 (przewodnik, cz. 1,
s. 115).
II
Zajęcia 1. Historyjka obrazkowa Sen Oli.
• Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji Na działce.
buraki
cebula
marchew
− Jakie czynności wykonują ludzie przedstawieni na
ilustracji?
− Jakie warzywa znajdują się na grządkach, a jakie –
w koszach?
− W jakim celu gromadzimy jesienne zbiory?
• Rozwiązanie zagadki (Małgorzaty Skrobacz).
Nie pomylisz go z ogórkiem,
bo ma znacznie cieńszą skórkę,
a w dodatku z każdej strony
jest okrągły i czerwony. (pomidor)
• Zabawa ruchowa połączona z podziałem słowa pomidor na głoski.
Podskoki: raz na jednej nodze, raz na drugiej, przed każdym podskokiem wymawianie kolejnych głosek występujących w słowie pomidor (N. dzieli, dzieci powtarzają).
• Tablice demonstracyjne nr 21, 23.
• Rozmowa na temat historyjki.
N. wyjaśnia, że będzie opowiadał
fragmenty historyjki, a dzieci będą
dopowiadać dalsze części.
• Pierwszy fragment.
Była sobie dziewczynka. Miała tyle lat
co wy – sześć. Chodziła do przedszkola. Była wesołą, grzeczną dziewczynką, która używała czarodziejskich
słów: proszę, przepraszam, dziękuję,
dzień dobry, do widzenia... Wszyscy
sąsiedzi z jej bloku znali ją i lubili. Na
21
imię miała Ola.
− Co robi Ola?
− Gdzie Ola może rano iść z mamą?
− Jaka jest pora roku? Po czym to poznaliście?
• Drugi fragment.
Ola bardzo lubiła jeść pomidory. Często, gdy wracała z przedszkola, z mamą lub tatą wchodziła
do kiosku z warzywami i wybierała sobie pomidory. Ekspedientka znała ją i już od progu wołała:
Odszukaj w naklejkach obrazki przedstawiające przetwory. Nazwij owoce i warzywa,
z których zostały wykonane. Naklej obrazki na półkach tak, aby na każdej było ich
sześć. Nazwij warzywa w skrzynkach. Przeczytaj wyrazy z nauczycielem.
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przeliczanie, uzupełnianie do 6, czytanie całościowe, wiedza przyrodnicza

−
−
−
•

−
−
−
•
−
−
−
−
−
•

−
−
•

−
−
•

•
•

– Olu, dostałam nową partię pomidorów lub: – Odłożyłam dla ciebie kilka
ładnych pomidorów. Rodzice cieszyli
się, że Ola tak bardzo lubi pomidory,
bo one są zdrowe. Nawet żartobliwie
nazywali ją „pomidorową” Olą.
Jakie warzywo Ola lubiła najbardziej
jeść?
Co jeszcze można było kupić w sklepie warzywnym?
Podzielcie nazwy warzyw na sylaby.
Fragmenty trzeci i czwarty.
23
Pewnej nocy przyśniło się Oli, że jest
pomidorem i znajduje się w koszyku
obok innych warzyw, które rozmawiały, śmiały się. Ola-pomidor była bardzo wystraszona.
Jakie warzywa były w koszyku?
Co się stało dalej (ostatnia ilustracja)?
Kto uratował Olę-pomidora przed staniem się częścią przecieru?
Piąty fragment.
Dziewczynka lubiła bawić się Olą-pomidorem. Przebierała ją, woziła w wózeczku dla lalek, kładła
do łóżeczka. Pewnego dnia, gdy Ola-pomidor spała z lalkami w łóżeczku...
Co się wtedy zdarzyło?
Czy polizał was kiedyś pies? Czy to miłe uczucie?
Jak odebrała tę pieszczotę Ola-pomidorek?
Pokażcie, jaka była wystraszona.
Dlaczego pies wystraszył Olę-pomidorka? Przecież dziewczynka Ola lubiła psy.
Szósty fragment.
Nagle Ola się obudziła. Była w swoim pokoju. Lizał ją jej ukochany kotek Mruczuś. Widziała pokój, w którym mama nakrywała stół do śniadania. Na półce były jej ukochane zabawki. Była
dziewczynką!
Co czuła Ola, gdy obudziła się jako dziewczynka?
Czy podobał się wam sen Oli?
Siódmy fragment.
Pewnego dnia, gdy Ola poszła ze swoją ukochaną babcią na spacer do parku, zdarzyło się coś
dziwnego. Na ławce siedziały dziewczynka i pani z jej snu. Ola była bardzo zaskoczona tym widokiem. Nie wiedziała, jak to wytłumaczyć.
Czy zdarzyło się wam coś podobnego?
Czy ktoś z was chciałby opowiedzieć swój sen?
Oglądanie pomidorów o różnym stopniu dojrzałości. Segregowanie ich na pomidory niedojrzałe – zielone; te, które zakładają płaszczyki pomidorowe, zielono-żółto-czerwone; całkowicie dojrzałe – czerwone. Zwracanie uwagi na to, co przyspiesza dojrzewanie pomidorów.
Określanie, które z nich najlepiej smakują.
Pomidory o różnym stopniu dojrzałości.
Podawanie przykładów wykorzystania pomidorów. Podawanie pomidora wybranym dzieciom stojącym w kole. Kończenie przez nie zdania: Z mojego pomidora zrobię...
Pomidor.
Zabawa z elementem dramy Jestem pomidorkiem.
Dzieci wcielają się w postać pomidora i próbują powiedzieć, co może czuć, myśleć pomidor.
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• Zabawa orientacyjno-porządkowa Dojrzałe pomidory i niedojrzałe pomidory.
Tamburyn, bębenek, trójkąt.
Dzieci poruszają się w rozsypce, przy dźwiękach tamburynu. Dźwięki bębenka są sygnałem
do zamiany w pomidory niedojrzałe – dzieci wcielają się w rolę i naśladują sposób poruszania
się smutnych pomidorów. Dźwięk trójkąta jest sygnałem do naśladowania tańca wesołych
pomidorów – dojrzałych pomidorów. Dzieci tworzą trzyosobowe lub czteroosobowe koła
i podskakują w nich.

•

•
•

•

•
−
−
−
•

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3.
Bębenek, tamburyn.
Zabawa bieżna Płonące obręcze.
Dzieci przebiegają z jednej strony sali na drugą. N. co jakiś czas wychodzi na środek sali, trzymając
w dłoniach płonące obręcze, które opiera o podłogę. Zadaniem dzieci jest przejście przez
wybraną obręcz tak, by nie dotknąć jej żadną częścią ciała.
Utrudnienie: N. trzyma obręcze nad podłogą, na różnych wysokościach.
Ćwiczenie wyprostne.
Dzieci, we wspięciu na palcach, sięgają dłonią wysoko w górę, starają się zdjąć zabawkę
z najwyższej półki, na zmianę – prawą ręką, lewą ręką.
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Do góry brzuchem.
Dzieci chodzą po sali na czworakach. Na hasło N. Do góry brzuchem – bezpiecznie przetaczają
się do leżenia tyłem, trzymając w górze ugięte nogi i ramiona.
Utrudnienie: W leżeniu tyłem, dzieci trzymają ramiona wzdłuż tułowia, nogi mają ugięte,
stopy oparte o podłogę, unoszą biodra do góry.
Ćwiczenie rozwijające szybkość, z elementem skoku.
Dzieci biegną po obwodzie koła. Na sygnał N.: klaśnięcie w dłonie – wykonują wyskok w górę,
odbijając się obunóż od podłogi, po czym biegną dalej.
Utrudnienie: Na sygnał N. dzieci podskokiem wykonują półobrót i biegną w przeciwnym
kierunku.
Ćwiczenia głowy i szyi – Kto potrafi?
Dzieci w siadzie skrzyżnym, dłonie mają oparte na kolanach. N. zadaje pytania, a dzieci
wykonują odpowiednie ruchy.
Kto potrafi dotknąć uchem ramienia? – dzieci wykonują skłony w prawą i w lewą stronę.
Kto potrafi dotknąć brodą klatki piersiowej? – wykonują skłon w przód.
Kto potrafi dotknąć głową pleców? – wykonują skłon w tył.
Ćwiczenie oddechowe Łapiemy powietrze.
Dzieci w siadzie skrzyżnym, wykonują wdech, dmuchają w otwarte dłonie i szybko złączają
je, łapiąc powietrze.

Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawy z piłkami.
Piłki.
Każde dziecko dostaje piłkę i bawi się nią dowolnie, a następnie w sposób wskazany przez N.:
• podrzucanie, turlanie…
• stanie w rozkroku – w skłonie, toczenie piłki z ręki do ręki
• w podporze tyłem, z piłką umieszczoną między kolanami – próby unoszenia bioder w górę,
powrót do siadu
• skoki obunóż z piłką włożoną pomiędzy kolana
• przekładanie piłki wokół bioder w pozycji stojącej, w taki sposób, aby piłka okrążyła biodra
• w siadzie skrzyżnym – toczenie piłki wokół siebie.

122

III
• Wykonanie sałatki jarzynowej.
Składniki na sałatkę jarzynową, plastikowe nożyki, deski do krojenia, miska.
N. prosi dzieci, aby powiedziały, dlaczego należy jeść warzywa. Proponuje wykonanie sałatki jarzynowej. Omawia z dziećmi kolejność wykonywania czynności podczas robienia
sałatki. Pokazuje sposób krojenia warzyw. Zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem oraz higienę rąk i zabezpieczenie ubrań.
• Samodzielne działania dzieci przy stolikach. Krojenie warzyw plastikowymi nożykami na
drobne kawałki na deskach do krojenia (cebulę i ogórki kroi N.). Wsypywanie ich do dużej
miski. Doprawianie solą, pieprzem, wymieszanie z majonezem, degustowanie sałatki.
• Wypowiedzi dzieci na temat tego, jaka jest sałatka,
np.: jarzynowa, kolorowa, smaczna, łagodna, deliliść
katna, zdrowa...
kwiat
• Karta pracy, cz. 1, nr 49.
− Nazywajcie wskazywane części ogórka.
− Narysujcie w ramkach warzywa spełniające podane
warunki: w pierwszej – warzywo, które jemy na suowoc
rowo; w drugiej – takie, którego nie jemy na surowo.
łodyga
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Odszukaj warzywa.
korzenie
Tamburyn, obrazki warzyw.
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym
na tamburynie. Podczas przerwy N. podaje nazwę
wybranego warzywa, a dzieci ustawiają się pod jego
obrazkiem. Wyklaskują zdanie, np. To jest patison.
Nazwij części rośliny. Przeczytaj ich nazwy z nauczycielem.

W każdej ramce narysuj warzywo, które spełnia warunek odczytany wspólnie
z nauczycielem.

Jemy je na surowo.

Nie jemy go na surowo.
czytanie całościowe, wiedza przyrodnicza, sprawność manualna
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Październik, tydzień 2		
Dzień 3		

Jesień na działce
Warzywne odbijanki

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa dydaktyczna Czego jest więcej? Czego jest mniej?
IV 15
Łączenie pętli ze zdjęciami ziemniaków od najmniejszej do największej IV 15
ich liczby, a pętli ze zdjęciami sałaty – od największej do najmniejszej
ich liczby.
Ćwiczenia poranne – zestaw 6.
I5

II. 1. Zabawy przy piosence Jesień w sadzie i w ogrodzie. Cel: kształtowanie I 5, IV 7
poczucia rytmu.
2. Odbijamy warzywa – wykonanie odbitek z matryc zrobionych z warzyw. IV 8
Cel: zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek
z ich wykorzystaniem.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Zrób I 5
to; zabawa z zastosowaniem rymowanki; zabawa Dzielimy na sylaby.
III. Rozpoznawanie wybranych warzyw za pomocą dotyku i po zapachu.
Naklejanie sześciu warzyw wewnątrz koszyka i dwóch – na zewnątrz,
nazywanie ich.
Oglądanie zdjęć mniej znanych warzyw, słuchanie ich nazw. Dzielenie
tych nazw na sylaby.
Czytanie całościowe nazw warzyw: kapusta, seler, koper. Dzielenie
wybranych nazw warzyw na sylaby (5-latki) lub na głoski przez chętne
dzieci (6-latki).
Zabawa Nazwa warzywa.
Wykonywanie pracy plastycznej Jesień w ogrodzie.

IV 13, IV 18
I 7, IV 2, IV 9
IV 2
IV 2, IV 4
I5
I 7, IV 8

Cele główne:
− kształtowanie poczucia rytmu,
− zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− reaguje ruchem na zmiany tempa muzyki,
− wykonuje odbitki, wykorzystując przygotowane matryce.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: piosenka Jesień w sadzie i w ogrodzie, odtwarzacz CD, sylwety do zabawy
dydaktycznej Czego jest więcej? Czego jest mniej?, nagranie dowolnej piosenki, obrazek z nałożonymi na siebie konturami warzyw, kartoniki z obrazkami warzyw i ich cieni, bębenek, tamburyn,
dzwonki, marakasy, duże szablony wybranych owoców lub warzyw, warzywa i owoce, warzywa
pocięte na połówki i mniejsze kawałki, warzywa do wykonania stempli, farby, kartki, rysunki
sukni pani Jesieni (wycięte z kartonu), opaska do zasłonięcia oczu, warzywa do zagadek tace,
karty pracy, cz. 1, nr 50, 51, wyprawka, karta nr 4, 5.
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Przebieg dnia
I
Zabawa dydaktyczna Czego jest więcej? Czego jest mniej?
Sylwety koszy, na których jest narysowana różna liczba kropek (od 1 do 6), sylwety warzyw:
marchewek, buraków.
N. układa przed dziećmi sylwety koszy, na których jest narysowana różna liczba kropek (od
1 do 6).
Dzieci układają na sylwetach koszy sylwety marchewek tak, aby ich liczba była równa liczbie
kropek na koszu.
Określają, na której sylwecie kosza znajduje się najmniej sylwet marchewek, a na której –
najwięcej.
Układają sylwety koszy w kolejności od tej z najmniejszą liczbą marchewek do tej z największą ich liczbą.
Określają, o ile więcej sylwet marchewek jest w każdym kolejnym koszu.
Układają sylwety koszy, zaczynając od tej z największą liczbą kropek na nim do tej z najmniejszą liczbą kropek.
Uzupełniają zawartość koszy do sześciu, umieszczając sylwety buraków (część sylwet przypina N.).
Indywidualnie układają kompozycję pasową z trzech sylwet marchewek i trzech sylwet
buraków.
Odtwarzają kompozycję ruchem: klaszczą, gdy jest pokazywana sylweta marchewki; uderzają o uda, gdy jest pokazywana sylweta buraka, równocześnie powtarzając nazwy warzyw
podczas wykonywania ruchów.
Odgadują ułożenie warzyw w innych kompozycjach, po wykonywanych ruchach.
Karta pracy, cz. 1, nr 50.
Połączcie pętle ze zdjęciami ziemniaków od najmniejszej do największej ich liczby.
Połączcie pętle ze zdjęciami sałaty od największej do
najmniejszej ich liczby.
Ćwiczenia poranne – zestaw 6 (przewodnik, cz. 1,
s. 115).
II
Zajęcia 1. Zabawy przy piosence Jesień w sadzie
i w ogrodzie.
Słuchanie piosenki Jesień w sadzie i w ogrodzie (sł.
i muz. Danuta i Karol Jagiełło) – w wykonaniu N. lub
jej nagrania z płyty CD. Nauka refrenu i piosenki na
zasadzie echa muzycznego.
Kolorowe obrazki, przyniesione przez dzieci warzywa i owoce, nagranie piosenki Jesień w sadzie
i w ogrodzie, odtwarzacz CD.
Połącz pętle ze zdjęciami ziemniaków od najmniejszej do największej ich liczby.

Połącz pętle ze zdjęciami sałaty od największej do najmniejszej ich liczby.

•
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Już

doj -

na drze - wach w sa

rza - ły

przy - sma

Ref.: Ba - kła - ża - ny,

zło - ta

-

ki,

i

któ

pa - ti - so - ny,

jabł - ko, śliw - ka

−
−
•

•

je

-

my

mar - chew i

i

doj - rza - ła

- dzie

co

dzień.

pie - trusz -

grusz

-

ka,

ka.

bis

Pójdziemy z koszami,
każdy coś przyniesie.
Czy już wszyscy wiecie,
co nam dała jesień?

Ref.: Bakłażany, patisony, marchew i pietruszkę…
•

re

w o - gro

Już na drzewach w sadzie
i grządkach w ogrodzie
dojrzały przysmaki,
które jemy co dzień.

Ref.: Bakłażany, patisony, marchew i pietruszka,
		 złota dynia, jabłko, śliwka i dojrzała gruszka.
II.
		
		
		

grząd - kach

-
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I.
		
		
		

dy - nia,

- dzie

bis

Rozmowa dotycząca tekstu piosenki.
Pomoc mogą stanowić kolorowe obrazki oraz przyniesione przez dzieci warzywa i owoce.
Jakie owoce dojrzewają w sadach jesienią?
Jakie warzywa można spotkać w naszych ogrodach jesienią?
Ćwiczenie rozwijające aparat fonacyjny – Spacer do sadu.
N. zwraca się do dzieci: Idziemy na spacer do sadu. O! Ile owoców!
Dzieci nabierają powietrza i na wydechu wypowiadają głoskę ooo.
Każde dziecko zrywa owoc, który najbardziej lubi: gruszkę, jabłko, śliwkę, i go zjada. Mniam!
Jaki smaczny owoc.
Dzieci nabierają powietrza nosem, następnie, na wydechu, mruczą głoskę mmm.
Zabawa Owoce w sadzie – reagowanie na dźwięki niskie i dźwięki wysokie.
Dzwonki chromatyczne, nagranie dowolnej piosenki, odtwarzacz CD.
Dzieci maszerują w dowolnych kierunkach sali, w rytmie piosenki. Na przerwę w muzyce
N. gra na dzwonkach chromatycznych. Kiedy słychać dźwięk wysoki, dzieci naśladują zrywanie owocu; kiedy słychać dźwięk niski, naśladują wkładanie go do koszyka (powtarzamy
kilka razy).
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• Zabawa Owoce – rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
Marakasy, nagranie piosenki Jesień w sadzie i w ogrodzie, odtwarzacz CD, duże szablony
wybranych owoców.
Dzieci maszerują swobodnie w rytmie wystukiwanym na marakasach. Kiedy usłyszą melodię piosenki Jesień w sadzie i w ogrodzie, zatrzymują się, przechodzą do lekkiego rozkroku.
N. pokazuje duże szablony owoców. Dzieci starają się narysować te owoce w powietrzu,
każdą ręką oddzielnie, następnie obiema rękami równocześnie.
• Zabawa przy piosence Jesień w sadzie i w ogrodzie.
Dla każdego dziecka szablon owocu lub warzywa (złota dynia, jabłko, śliwka, dojrzała
gruszka, bakłażany, patisony, marchew, pietruszka), dwa kosze.
Dzieci zajmują miejsce w półkolu, w pozycji stojącej. Trzymają w rękach szablony owoców
i warzyw.
			
Dzieci:
I. Już na drzewach w sadzie
unoszą szablony owoców w górę,
		
i grządkach w ogrodzie
unoszą szablony warzyw w górę,
		
dojrzały przysmaki,
kołyszą szablonami raz w lewą stronę, raz w prawą
stronę,
które jemy co dzień.
Ref.: Bakłażany, patisony,
marchew i pietruszka,
		
złota dynia, jabłko,
śliwka i dojrzała gruszka.
		Repetycja:

wymienione warzywa, owoce kolejno maszerują,
wysuwając się do środka, po czym wracają na swoje
miejsca,
maszerują po okręgu z uniesionymi wysoko szablonami,
jw.

		 Powrót do ustawienia w półkolu. N. (pani Jesień) stawia na środku duży wiklinowy kosz.
			
Dzieci:
II. Pójdziemy z koszami,
kolejno podchodzą do kosza, umieszczając
		
każdy coś przyniesie.
w nim swoje szablony,
		
Czy już wszyscy wiecie,
		
co nam dała jesień?
Ref.: Bakłażany, patisony,
		
marchew i pietruszkę,
		
złotą dynię, jabłko,
śliwkę i dojrzałą gruszkę.

maszerują w miejscu z równoczesnym miarowym
klaskaniem,

		 Repetycja:
			

tworzą pary, wykonują obroty w lewą stronę,
następnie w prawą stronę.

Zajęcia 2. Odbijamy warzywa – wykonywanie odbitek z matryc zrobionych z warzyw.
• Oglądanie obrazka, na którym znajdują się nałożone na siebie kontury kilku warzyw – wodzenie palcem po kolejnych konturach, rozpoznawanie, jakie to warzywa, nazywanie ich,
liczenie.
Obrazek, na którym znajdują się nałożone na siebie kontury kilku warzyw.
• Zabawa dydaktyczna Warzywa i ich cienie.
Kartoniki z obrazkami warzyw i ich cieniami, bębenek.
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Dzieci losują kartoniki, na których znajdują się obrazki warzyw lub ich cieni. Poruszają się
w rytmie wystukiwanym na bębenku. Podczas przerwy w grze dobierają się w pary: warzywo
i jego cień.
• Składanie pociętych warzyw w całość.
Warzywa pocięte na części.
N. układa przed dziećmi połówki wybranych warzyw. Dzieci łączą pasujące połówki i układają
całe warzywa obok siebie.
• Cudaki z warzyw – układanie w zespołach na tacach wymyślonych przez dzieci cudaków
z pociętych na części warzyw. Nadawanie im imion, określanie, jakie warzywa zostały użyte
do ich powstania.
Warzywa do wykonania stempli, tace.
Zapoznanie ze sposobem wykonywania prostych stempli z warzyw oraz tworzenia z nich
odbitek (maczanie matryc z warzyw, np.: przekrojonej na pół cebuli, marchewki, pietruszki,
przekrojonego buraka, ziemniaka, selera, liścia kapusty, w rozrobionej farbie i odbijanie ich na
kartce).
• Wykonywanie odbitek na konturach sukni pani Jesieni (praca w zespołach).
Rysunek sukni pani Jesieni, farby, warzywa.
• Prezentowanie powstałych prac.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Zrób to.
Tamburyn.
Dzieci poruszają się po wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego, odpowiednio do
dźwięków tamburynu: marsz, podskoki, bieg. Na przerwy w grze zatrzymują się i wykonują
to, o co prosi N., np.: przysiad, klęk, skłon w przód, obrót wokół własnej osi, stanie na jednej
nodze, bieg w miejscu…
• Zabawa z zastosowaniem rymowanki.
Dzieci stoją w rozsypce.
Hop, hop, hop,
hop, hop, hop
i do góry skok.
Klap, klap, klap,
klap, klap, klap,
zaklaszcz sobie tak.
Tup, tup, tup,
tup, tup, tup,
tupnij tu i tu.
Dzieci: podskakują w miejscu na każde słowo hop, klaszczą na każde słowo klap, tupią na
każde słowo tup.
• Zabawa Dzielimy na sylaby.
Obrazki warzyw, tamburyn.
Dzieci biegają po wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego. Na dźwięki tamburynu
zatrzymują się i patrzą na obrazek, który pokazuje N. Dzielą nazwę warzywa przedstawionego
na obrazku na sylaby i robią jednocześnie tyle kroków do przodu, z ilu sylab składa się ta
nazwa, np.: po-mi-dor (3), ka-la-re-pa (4), o-gó-rek (3). Potem znowu biegają.
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III
• Rozpoznawanie wybranych warzyw za pomocą dotyku i po zapachu.
Chustka do zasłonięcia oczu, warzywa.
N. zasłania oczy kolejnym dzieciom. Powtarza rymowankę i prosi chętne dziecko, aby podało
zgadującemu do ręki warzywo, mówiąc za nim słowa: Zaraz każdy cię pochwali, gdy odgadniesz, co ci dali. Dziecko z zasłoniętymi oczami za pomocą dotyku i po zapachu określa, jakie
warzywo trzyma w ręce.
• Karta pracy, cz. 1, nr 51.
− Naklejcie warzywa: sześć – wewnątrz koszyka, dwa
– na zewnątrz koszyka. Nazwijcie narysowane warzywa. Dokończcie ozdabiać szlaczkami koszyk.
− Obejrzyjcie zdjęcia. Posłuchajcie nazw mniej znanych
warzyw.
− Podzielcie ich nazwy na sylaby.
− Czy jedliście kiedyś potrawy z tych warzyw?
• Zabawa Nazwa warzywa.
Tamburyn, obrazki warzyw.
N. umieszcza w sali obrazki warzyw. Dzieci spacerują
kabaczek
chrzan
bakłażan
po sali. Na sygnał – dźwięki tamburynu – zatrzymucukinia
szparagi
patison
ją się, słuchają mówionej przez N. nazwy warzywa
i ustawiają się pod odpowiednim obrazkiem.
• Wykonywanie pracy plastycznej Jesień w ogrodzie.
Wyprawka, karty nr 4, 5, nożyczki, zielona kredka,
klej.
− Wycinanie obrazków kwiatów i wazonu wzdłuż linii
ciągłych.
− Przyklejanie obrazka wazonu na środku karty z narysowanym stolikiem przykrytym obrusem
w kratkę. Przyklejanie nad wazonem obrazków kwiatów – astrów.
− Dorysowywanie zieloną kredką łodyżki między wazonem a kwiatami, żeby wyglądały tak,
jakby stały w wazonie.
Propozycja dodatkowych działań, opisanych na karcie pracy wyprawki.
Odszukaj w naklejkach zdjęcia warzyw. Naklej sześć warzyw wewnątrz koszyka, a dwa
warzywa na zewnątrz. Dokończ ozdabiać koszyk według wzoru.

Obejrzyj zdjęcia. Posłuchaj nazw mniej znanych warzyw. Czy jadłeś kiedyś potrawy
z tych warzyw? Podziel ich nazwy na sylaby.

orientacja przestrzenna, wiedza przyrodnicza, percepcja słuchowa, grafomotoryka
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Październik, tydzień 2		
Dzień 4		

Jesień na działce
Liczymy warzywa

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Ćwiczenia palców.
IV 1, IV 13
Ćwiczenie spostrzegawczości. Nazywanie warzyw przedstawionych na I 7, IV 2, IV 9
zdjęciach. Dzielenie tych nazw na sylaby. Łączenie liniami zdjęć warzyw,
zaczynając od tego, którego nazwa składa się z największej liczby sylab,
do tego, które ma ich najmniej.
Ćwiczenia poranne – zestaw 6.
I5

II. 1. Liczenie niewidocznych obiektów i ustalanie ich liczby. Zabawa matematyczna W warzywniaku. Cele: rozwijanie umiejętności liczenia, zapoznanie
z zapisem cyfrowym liczby 3.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Trójki.
2. Układanie krótkich dialogów i opowiadań o warzywach. Cel: rozwijanie
umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Do
przodu, do tyłu; zabawa ruchowa z elementem podskoku Jak skacze
piłeczka?; spacer – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

IV 15

III. Rysowanie swojego ulubionego warzywa, opowiadanie o nim.
Zabawa ruchowa Pociąg warzyw.

IV 5, IV 8
I5

I5
IV 5
I 5, IV 18

Cele główne:
− rozwijanie umiejętności liczenia,
− zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3,
− rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− rozpoznaje i wskazuje liczbę 3,
− rozpoznaje, nazywa i pisze liczbę 3,
− układa proste dialogi i opowiadania.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: sylwety warzyw, warzywa, bębenek, klocki, tamburyn, kartoniki z liczbami
1, 2, kartoniki z trzema krążkami, kartoniki z liczbą 3, taśma samoprzylepna, emblematy warzyw,
kartki, kredki, karty pracy, cz. 1, nr 52, 53, 54, tablica demonstracyjna nr 22, Przygotowanie...,
s. 8, Litery i liczby, s. 8, 9.
Przebieg dnia
I
• Ćwiczenia palców.
• Powitanie palców – dotykanie palców po kolei oraz wszystkich jednocześnie, pstrykanie
palcami.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
−

−

•

Uścisk przyjaźni – splatanie palców obu dłoni, poruszanie nimi: jednoczesne i naprzemienne.
Zapraszamy kolegę – kiwanie palcem prawej ręki (lewej) przed sobą.
Gramy pałeczkami na bębenku – naprzemienne poruszanie palcami wskazującymi do przodu.
Wycieraczki w samochodzie pracują – równoczesne kiwanie palcami wskazującymi na prawo
i na lewo.
Kręcimy młynek – krążenie palcami wskazującymi wokół siebie – do przodu, do tyłu, wolne
i szybkie.
Gramy na pianinie – przebieranie palcami w powietrzu i na podłodze.
Głodne pisklęta – zamykanie i otwieranie dłoni z rozsuwaniem palców na boki.
Spacer pająków – poruszanie jednocześnie palcami obu rąk, unoszenie ich do góry, opuszczanie; wykonywanie ruchów naprzemiennych: jedna ręka porusza się do góry, druga – na dół.
Piszemy na komputerze – stukanie na niby poszczególnymi palcami w klawisze klawiatury.
Układamy wzory – układanie z palców różnych kształtów, np.: noża, widelca, łyżki.
Karta pracy, cz. 1, nr 52.
Nazwijcie warzywa leżące na pierwszej tacy. Porównajcie drugą tacę z pierwszą. Którego warzywa
brakuje na drugiej tacy? Odszukajcie w naklejkach
obrazek brakującego warzywa. Naklejcie go obok
tacy. W taki sam sposób postępujcie z pozostałymi
tacami.
Nazwijcie warzywa przedstawione na zdjęciach. Podzielcie ich nazwy na sylaby. Połączcie liniami zdjęcia
warzyw, zaczynając od tego, którego nazwa składa
się z największej liczby sylab, do tego, które ma ich
najmniej.
Ćwiczenia poranne – zestaw 6 (przewodnik, cz. 1,
s. 115).
II
Zajęcia 1. Liczenie niewidocznych obiektów
i ustalanie ich liczby. Zabawa matematyczna
W warzywniaku.
Zabawa Podskocz tyle razy, ile było dźwięków.
Bębenek.
Dzieci stoją w rozsypce. N. uderza powoli w bębenek. Dzieci liczą po cichu, ile było uderzeń,
a potem podskakują tyle samo razy.
Zabawa z klaskaniem.
N. klaszcze określoną liczbę razy. Dzieci liczą po cichu klaśnięcia, a potem podają ich liczbę.
Następnie wykonują tyle przysiadów.
Zabawa klockami.
Klocki.
N. wystukuje rytm klockiem o podłogę. Dzieci starają się zapamiętać rytm, równocześnie
licząc po cichu dźwięki. Potem wystukują klockami podany rytm, głośno licząc dźwięki.
Następnie dobierają się w pary, siadają naprzeciwko siebie. Jedno dziecko stuka klockiem
o podłogę, drugie liczy dźwięki i podaje ich liczbę. Po chwili zamieniają się rolami.
Przeliczanie obiektów w poznanym zakresie.
N. umieszcza na tablicy sylwety warzyw ułożone obok siebie.
Sylwety warzyw (od 1 do 3).
Nazywanie warzyw, których sylwety są umieszczone na tablicy.
Dzieci podają nazwy warzyw umieszczonych na tablicy, dzielą je na sylaby i na głoski.
Obejrzyj warzywa leżące na pierwszej tacy. Nazwij je. Potem obejrzyj warzywa
na tacach po lewej stronie i po prawej stronie. Odszukaj w naklejkach zdjęcia
brakujących warzyw. Naklej je obok odpowiednich tac.

Nazwij warzywa przedstawione na zdjęciach. Podziel ich nazwy na sylaby. Połącz liniami zdjęcia warzyw − od największej liczby sylab w ich nazwach do najmniejszej.
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•

•
−
•
•
•
•
•
•
•
•
•
−
•
•

Liczenie sylwet warzyw.
Kartoniki z liczbami 1, 2, kartonik z trzema krążkami.
Dzieci liczą warzywa i umieszczają kartoniki z liczbami 1, 2 lub z trzema krążkami przy obrazkach warzyw znajdujących się na dole tablicy.
Pokazywanie i omawianie wyglądu liczby 3.
Kartonik z liczbą 3.
Do czego jest podobna?
Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 8.
Rysowanie w pętlach tylu marchewek, ile wskazują kropki (liczby).
Określanie, jakie warzywa są w pierwszym, drugim, w trzecim koszyku.
Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 8.
Rysowanie tylu piłek, ile wskazują liczby.
Liczenie piłek umieszczonych w siatkach. Pisanie w okienkach pod obrazkami odpowiednich liczb.
Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 9.
Kolorowanie rysunków korali według kodu.
Pokaz prawidłowego kreślenia cyfry 3 przez N.
Kreślenie cyfry 3 w powietrzu, na podłodze, na plecach kolegów lub koleżanek.
Pisanie cyfry 3 po śladach, a potem – samodzielnie.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Trójki.
Tamburyn.
Dzieci maszerują w różnych kierunkach. Na dźwięk tamburynu dobierają się trójkami i tworzą
koła. Potem dobierają się czwórkami, piątkami i, na koniec, na dźwięk tamburynu, dobierają
się szóstkami i tworzą koła.

Zajęcia 2. Układanie krótkich dialogów i opowiadań o warzywach.
• Wspólne układanie zdań.
Warzywa.
Dzieci siedzą w kole. Podają sobie warzywo, z którego nazwą będą układać zdanie. Kolejne
dzieci dopowiadają po jednym słowie, tworząc coraz dłuższą logiczną całość, np.: Cebula
– leży – na – stole – a – obok – niej – stoi...
• Karta pracy, cz. 1, nr 53.
− Nazwijcie warzywa przedstawione na zdjęciach. Nazwa którego warzywa rymuje się ze słowem worek?
Nazwy których warzyw rymują się ze słowami: usta,
konewka, gruszka? Narysujcie w ramkach pod zdjęciami warzyw odpowiednie obrazki.
− Rysujcie szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.
Nazwij warzywa przedstawione na zdjęciach. Nazwa którego warzywa rymuje się
ze słowem worek? Nazwa którego rymuje się ze słowem usta, konewka, gruszka?
Narysuj w ramkach pod zdjęciami warzyw odpowiednie obrazki.

Rysuj szlaczek po śladach. Jeśli potrafisz, rysuj samodzielnie pozostałe szlaczki.

percepcja wzrokowa i słuchowa, grafomotoryka
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• Tablica demonstracyjna nr 22.
− Opowiedzcie historyjkę według
obrazków. Jak mogła się zakończyć
przygoda królika?
− Co chcą robić dziewczynki w ogrodzie? Opowiedzcie o tym. Jak mogła
się zakończyć przygoda?
• Zabawa Jestem warzywem.
Dzieci wybierają sobie dowolne warzywo i opowiadają o nim tak, jakby
nim były.
22

• Karta pracy, cz. 1, nr 54.
− Pokolorujcie rysunek drugiego pomidora od lewej
strony. Pokolorujcie rysunek czwartego ogórka od
prawej strony.
− W każdym szeregu skreślcie tyle zdjęć warzyw, aby
ich liczba była zgodna z liczbą kropek.

Pokoloruj rysunek drugiego pomidora od lewej strony.

Pokoloruj rysunek czwartego ogórka od prawej strony.

Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Do przodu, do tyłu.
Bębenek, tamburyn.
Dzieci są piłeczkami. Skaczą obunóż do przodu, kiedy
N. gra na bębenku, a poruszają się do tyłu, gdy N. gra
na tamburynie.
• Zabawa ruchowa z elementem podskoku Jak skacze
piłeczka.
Bębenek.
Dzieci przeskakują z nogi na nogę, poruszając się
po wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego.
Na mocne uderzenie N. w bębenek zatrzymują się
i pokazują dłonią, jak skacze piłeczka: najpierw bardzo nisko, potem trochę wyżej i jeszcze
wyżej, a na koniec – najwyżej. Dzieci zamieniają się w piłeczki – skaczą obunóż najpierw
nisko, a potem wysoko nad ziemią.
• Spacer – przyglądanie się zmianom zachodzącym w przyrodzie.
Dzieci obserwują drzewa, krzewy, nieliczne ptaki, zbierają opadłe, kolorowe liście.
III
• Rysowanie swojego ulubionego warzywa, opowiadanie o nim.
Dla każdego dziecka: kartka i kredki.
• Zabawa ruchowa Pociąg warzyw.
Emblematy warzyw, taśma samoprzylepna.
Dzieci losują emblematy warzyw. Przyklejają je do ubrań taśmą samoprzylepną. Siadają
w rozsypce na dywanie. Wybrane dziecko zaczyna zabawę. Wybiera jakieś warzywo, układa
o nim zdanie i powtarza je, np.: To jest burak. To jest burak. To jest burak, burak, burak. (Pozostałe
dzieci również skandują nazwę wybranego warzywa). Wskazane warzywo staje na początku
tworzącego się pociągu i teraz ono wybiera kolejne warzywo. Zabawa trwa aż do zebrania
Narysuj w tabeli odpowiednią liczbę wskazanych warzyw.
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wszystkich warzyw. Na zakończenie pociąg porusza się po sali, a dzieci skandują zdanie: To są
warzywa. To są warzywa. To są warzywa, warzywa, warzywa. Potem pociąg zatrzymuje się
i dzieci kolejno wymawiają nazwy poszczególnych warzyw – wagoników pociągu, np.: To
jest marchewka. To jest kalafior. To jest kapusta. To jest fasola... To my, to my, to my, to my, to my.

Październik, tydzień 2		
Dzień 5		

Jesień na działce
Lepimy warzywa

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Wspólne wykonywanie kukiełek z warzyw, potrzebnych do inscenizacji
wiersza Jadwigi Koczanowskiej W jesiennym ogrodzie.
Zabawa ruchowa Układamy warzywa.
Ćwiczenia językowe Kolory.
Ćwiczenia poranne – zestaw 6.

IV 1, IV 8

II. 1. Inscenizacja wiersza Jadwigi Koczanowskiej W jesiennym ogrodzie, z wykorzystaniem kukiełek. Cel: zachęcanie do zabawy w teatr.
Zabawa ze śpiewem Cebulka i buraczek (na melodię krakowiaka).
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Ustaw
się; zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie
przedszkolnym.

IV 1, IV 5

I5
IV 2
I5

IV 7
I8
I 4, I 5

III. Zabawy i ćwiczenia z głoskami s i sz.
IV 2
Rysowanie po prawej stronie karty warzyw, które są czerwone, a po lewej I 7, IV 12, IV 14
stronie – warzyw, które są zielone. Otaczanie pętlami po trzy zdjęcia
pietruszek. Liczenie otrzymanych pętli.
Cele główne:
− zachęcanie do zabawy w teatr,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− inscenizuje dany utwór,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: wiersz Jadwigi Koczanowskiej W jesiennym ogrodzie, warzywa na kukiełki
do inscenizacji wiersza, pozostałe materiały do wykonania kukiełek, tamburyn, bębenek, kolorowe sznurki, kostka z kolorowymi kółkami, warzywa z masy solnej, składniki do wykonania
masy solnej, natka z bibuły, farby, pędzle, szarfy i obręcze w czterech kolorach, karta pracy,
cz. 1, nr 55, tablica demonstracyjna nr 24.
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Przebieg dnia
I
Wspólne wykonywanie kukiełek z warzyw, potrzebnych do inscenizacji wiersza Jadwigi Koczanowskiej W jesiennym ogrodzie.
Warzywa, patyczki, połówki ziemniaków, bibuła, papier kolorowy.
Łączenie warzyw z patyczkami, osadzanie ich na podstawkach z połówek ziemniaków, wykonywanie ubranek z bibuły, twarzy z papieru kolorowego.
Zabawa ruchowa Układamy warzywa.
Tamburyn, kolorowy sznurek dla każdego dziecka.
Dzieci poruszają się przy dźwiękach tamburynu. Podczas przerwy układają z kolorowych
sznurków kształty wybranych przez siebie warzyw. N. sprawdza wykonanie zadania.
Ćwiczenia językowe Kolory.
Kostka, na której bokach są naklejone kółka w jednym z sześciu kolorów: żółtym, jasnozielonym, ciemnozielonym, czerwonym, brązowym i pomarańczowym.
Dzieci rzucają kostką, na której bokach są naklejone kółka w jednym z sześciu kolorów:
żółtym, jasnozielonym, ciemnozielonym, czerwonym, brązowym i pomarańczowym. Podają
nazwę koloru, który wylosowały, i układają zdanie o warzywie lub owocu, który występuje
w tym kolorze, jednocześnie podając skojarzenie tego koloru z innym przedmiotem, inną
rośliną, która również ma ten kolor. Np.: Pomidor jest czerwony jak światło sygnalizatora na
skrzyżowaniu. Ogórek jest ciemnozielony jak kredka w moim piórniku.
Zgadnij, gdzie się pomyliłam.
Dzieci wskazują nieprawidłowości w wypowiedziach N. (wymieszane liczby, źle użyte przyimki), podają prawidłowe formy, np.:
Mama kupiła w sklepu marchewkami i buraki.
Na stole leży kalafiorem, fasola i grochu.
Ania lubi kanapki z pomidor, ogórek i sałatą.
Tomek pomaga mama obierać ziemniak do zupa.
Tata przyniósł na koszyku kapusta, cebulę i burak itp.

• Ćwiczenia poranne – zestaw 6 (przewodnik, cz. 1, s. 115).
II
Zajęcia 1. Inscenizacja wiersza Jadwigi Koczanowskiej W jesiennym ogrodzie, z wykorzystaniem kukiełek wykonanych w części I dnia.
• Zabawa Znajdź swoje miejsce.
Bilety wykonane przez N.
N. zaprasza dzieci do teatru. Przypomina, jak należy się tam zachować. Proponuje zakup
biletów na przedstawienie. Aby je uzyskać, dzieci kolejno podają nazwę dowolnego warzywa
z podziałem na sylaby. Jeśli wykonają zadanie prawidłowo, otrzymują bilet.
• Recytowanie wiersza ilustrowanego kukiełkami z warzyw.
Kukiełki z warzyw.
Dojrzałe, kolorowe, słońcem malowane,
witaminek pełne i najzdrowszych soków,
dorodne warzywa śmieją się, żartują,
bo jesień jest na działce najpiękniejsza w roku.
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Marchewki i pietruszki plotkują cichutko,
buraczki i ziemniaczki kłócą się zawzięcie,
gdyż ogromna, ruda i pękata dynia
zasłania im słońce i zajęła miejsce.
Czerwone pomidory, ogórki zielone
rozmawiają z fasolką, co weszła wysoko,
by spojrzeć na cały ogród kolorowy
i pomachać płynącym po niebie obłokom.
Po zakończeniu przedstawienia N. prezentuje poszczególnych aktorów, a dzieci nagradzają
ich występ brawami.
• Wypowiedzi dzieci na temat zachowania warzyw wymienionych w utworze.
Kukiełki z warzyw.
Układanie warzyw zgodnie z kolejnością występowania. Śpiewanie ich nazw na melodie
wymyślone przez dzieci, zgodnie ze wskazaniem pałeczki N. (Najpierw N. pokazuje dzieciom,
jak można zaśpiewać nazwy warzyw, tak jakby były różnymi dźwiękami).
• Zabawa Owoce czy warzywa?
Tamburyn.
Dzieci poruszają się przy dźwiękach tamburynu. Podczas przerwy N. wypowiada zdanie:
prawdziwe albo fałszywe. Jeśli zdanie jest zgodne z prawdą, dzieci podskakują i klaszczą
nad głową, jeśli nie, np. Jabłko to warzywo, przykucają i poprawiają N., mówiąc: Nieprawda.
Jabłko to owoc.
• Zabawa ze śpiewem Cebulka i buraczek (na melodię krakowiaka).
Dzieci:
Cebulka, cebulka,
podają sobie ręce i chodzą po obwodzie koła, w środku
okrągła jak kulka,
spaceruje wybrane dziecko, które jest cebulką,
buraczka złapała,
cebulka zaprasza do tańca buraczka – dziecko wybrane
potańcować chciała.
spośród dzieci chodzących po kole,
Buraczek, buraczek
miał czerwony fraczek,
z cebulką tańcował,
cebulka z buraczkiem tańczą podskokami w kółeczku,
nóżek nie żałował.
pozostałe dzieci klaszczą w ręce.
La, la, la, la, la…
• Lepienie warzyw z masy solnej.
Produkty potrzebne do wykonania masy solnej (mąka, sól, woda), bibuła, farby.
• Określanie, które warzywa rosną pod ziemią, a które na jej powierzchni. Zwracanie uwagi
na ich części jadalne.
• Omawianie, które części warzyw są spożywane przez człowieka, w jakiej postaci są spożywane
(na surowo lub po ugotowaniu).
• Oglądanie, jak powstaje masa solna, z jakich produktów się ją wykonuje. Określanie, jaką ma
konsystencję, co czujemy, dotykając jej. Wałkowanie grubych wałków i cienkich wałeczków,
zwijanie ich w spiralę, modelowanie z wałeczków dowolnych płaskich kształtów, większych
i mniejszych kulek.
• Pokaz gotowych warzyw (marchewki, cebuli, buraka, ogórka) wykonanych przez N. z masy
solnej. Oglądanie sposobu ich wykonania. Ozdabianie gotowych warzyw natką z bibuły.
• Samodzielne działania dzieci.
Odstawienie gotowych prac do wysuszenia. Malowanie ich farbami po wyschnięciu. Prezentowanie w kąciku dla rodziców.
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Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3 (przewodnik, cz. 1, s. 122).
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Ustaw się.
Szarfy w czterech kolorach, obręcze w takich samych kolorach co szarfy, bębenek.
N. rozdaje dzieciom szarfy, w czterech rogach miejsca wyznaczonego w ogrodzie przedszkolnym rozkłada obręcze w takich samych kolorach jak szarfy.
Kiedy gra na bębenku rytm do podskoków, dzieci poruszają się w parach, w kółeczkach.
Kiedy usłyszą rytm do marszu, odszukują obręcze w kolorach swoich szarf i maszerują wokół
nich w czterech kołach, klaszcząc w dłonie.
• Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III
• Zabawy i ćwiczenia z głoskami s i sz.
• Ćwiczenia narządów mowy: wysuwanie języka do przodu, unoszenie na górną wargę,
robienie szerokiego języka i wąskiego języka, liczenie językiem górnych zębów i dolnych
zębów, wysuwanie języka na górne zęby – cofanie w głąb jamy ustnej, kierowanie języka
w kąciki ust, oblizywanie warg, wysuwanie warg do przodu (ryjek), rozchylanie warg jak
podczas uśmiechu.
• Pokaz prawidłowej wymowy głosek s i sz.
Naśladowanie szumu drzew: szszszszszsz (różne natężenie głosu). Naśladowanie syku węża:
ssssssssssss (różne natężenie głosu).
• Powtarzanie sylab: sza, szo, sze, szu, szy, sa, so, se, su, sy, na przemian – wolno i szybko.
• Tablica demonstracyjna nr 24.
− Posłuchajcie nazw przedmiotów, zwierząt, których
nazwy rozpoczynają się głoskami s, sz. Powtórzcie je.
− Wskażcie zdjęcia, których nazwy rozpoczynają się
głoską sz.
− Wskażcie zdjęcia, których nazwy rozpoczynają się
głoską s.
− Posłuchajcie nazw przedmiotów, zwierząt, które są
na zdjęciach. Powtórzcie je.
− Wskażcie zdjęcia, w których nazwach słyszycie sz.
− Wskażcie zdjęcia, w których nazwach słyszycie s.
• Słuchanie zdań wypowiadanych przez N.
Kiedy dzieci usłyszą w słowach głoskę sz – klaszczą
nad głową, kiedy s – uderzają dłońmi o podłogę.
Powtarzają słowa, w których występują te głoski;
określają, w jakich miejscach danego słowa się one
znajdują (w środku, na początku, na końcu).
Na stole stoi słoik.
24
Na wieszaku wisi szalik. W szatni stoją wieszaki.
W sklepie sprzedają sałatę.
Na basenie jest wesoło.
Nasza pani pisze na maszynie.
Lis ucieka do lasu.
Mama szyje koszulę.
W stodole są snopki słomy.
W koszyku leży groszek.
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• Karta pracy, cz. 1, nr 55.
− Narysujcie po prawej stronie karty warzywo, które
jest czerwone.
− Narysujcie po lewej stronie karty warzywo, które
jest zielone.
− Otoczcie pętlami po trzy zdjęcia pietruszek. Ile pętli
otrzymaliście?

Narysuj po prawej stronie karty warzywo, które jest czerwone, a po lewej stronie –
warzywo, które jest zielone.

Otocz pętlami po trzy pietruszki. Ile pętli narysowałeś?

orientacja przestrzenna, klasyfikowanie, wiedza przyrodnicza

Październik, tydzień 3		
Dzień 1		
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O sobie samym
Jaka to emocja?

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Omawianie wyglądu dzieci przedstawionych na zdjęciach. Rysowanie IV 2, IV 8, IV 12
siebie. Kolorowanie pustych pól na kolor włosów dziecka i jego oczu.
Zabawa ruchowa Zamieniamy się miejscami.
I5
Ćwiczenia poranne – zestaw 7.
I5

II. 1. Zabawa dydaktyczna Nasze emocje. Cel: rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji.
Zabawa muzyczno-ruchowa Smutek i radość.
2. Zabawy i ćwiczenia z literą m. Cel: zapoznanie z literą m: małą i wielką,
drukowaną (5-latki) i pisaną, utrwalenie pojęcia spółgłoska (6-latki).
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa Poczuj swoje serce; zabawa ruchowa z elementem równowagi Piłka i krążek.

II 1, II 2

III. Zabawa Rozpoznaj kolegę.
Określanie, czym różnią się rysunki klocków. Liczenie klocków o określonych kształtach. Rysowanie takiej liczby kropek, ile jest klocków danego
rodzaju.
Zabawa rozwijająca logiczne myślenie i wzbogacająca słownictwo Turniej słów.
Zabawa muzyczno-ruchowa Smutek i radość.

III 5
IV 12, IV 15

Cele główne:
− rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji,
− zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną,
− zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
− utrwalenie pojęcia spółgłoska.
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I 5, II 1
IV 4
I 5, II 1

IV 2
IV 7

Cele operacyjne:
Dziecko:
− rozpoznaje i nazywa emocje – swoje i innych,
− rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną,
− rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
− wie, że m jest spółgłoską.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: flamastry, nagrania muzyki – wolnej i szybkiej, odtwarzacz CD, nożyczki,
biała karta samoprzylepna, wiersz Ireny Landau Wiersz dla mamy, tamburyn, kartki, białe nakrywki, litery, piłki, krążki, koszyk, obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których nazwy rozpoczynają
się głoską m, karty pracy, cz. 1, nr 56, 57, tablica demonstracyjna nr 25, wyprawka, karta nr 6,
Przygotowanie..., s. 4, Litery i liczby, s. 3.
Przebieg dnia
I
• Karta pracy, cz. 1, nr 56.
− Powiedzcie, jak wyglądają dzieci przedstawione na
zdjęciach.
− Które dziecko jest chłopcem, a które dziewczynką?
− Jaki mają kolor włosów?
− W co są ubrane dzieci?
− Które dziecko jest najwyższe, a które – najniższe?
− Narysujcie siebie. Opowiedzcie o swoim wyglądzie.
− Pokolorujcie puste pola po prawej stronie: pierwsze
– takim kolorem, w jakim macie włosy; drugie, takim
kolorem, w jakim macie oczy.
• Zabawa ruchowa Zamieniamy się miejscami.
Dzieci stoją w kole. N. wypowiada zdania, a dzieci,
które się z nimi zgadzają, szybko zamieniają się miejscami z innymi dziećmi, np. Zamieniają się miejscami
dzieci, które pomagają słabszym kolegom (opiekują
się zwierzętami; nie lubią hałasu; opiekują się młodszym rodzeństwem; zgodnie bawią się zabawkami; nie
dokuczają kolegom). (Czynności, o których mówi N.,
dotyczą pożądanych lub niepożądanych zachowań dzieci).
• Ćwiczenia poranne – zestaw 7.
Tamburyn.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Szukamy przyjaciół.
Dzieci maszerują po sali ze spuszczonymi głowami. Na sygnał – dźwięk tamburynu – dobierają
się w pary i wykonują radosne podskoki w małych kółeczkach (podczas powtórzeń zabawy
dzieci szukają innych przyjaciół).
• Ćwiczenie nóg Idziemy do przedszkola.
Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko jest rodzicem i trzyma za rękę dziecko, które
w przysiadzie idzie z nim kilka kroków. Po pewnym czasie następuje zmiana ról. (Należy
zwrócić uwagę, aby dzieci poruszające się w przysiadzie miały wyprostowane plecy).
Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, jak wyglądają dzieci. Określ ich płeć, kolor włosów,
ubranie. Porównaj wzrost dzieci.

Narysuj siebie. Opowiedz o swoim wyglądzie. Pierwsze pole obok rysunku pokoloruj
takim kolorem, w jakim masz włosy, a drugie pole – takim, w jakim masz oczy.

56

percepcja wzrokowa, sprawność manualna, mowa, wiedza o sobie
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Ćwiczenia tułowia Podaj mi ręce.
Dzieci ustawiają się parami, tyłem do siebie, w rozkroku, w niewielkiej odległości od siebie.
Wykonują skłon w przód i podają ręce partnerowi między nogami. Następnie dzieci prostują
się i klaszczą w ręce nad głowami określoną liczbę razy.
Ćwiczenie zręczności Pokonaj przeszkodę.
Dzieci są podzielone na dwie grupy. W jednej z nich dobierają się w pary, siadają na piętach,
twarzami do siebie, i podają sobie wyciągnięte ręce, tworząc drabinkę. Dzieci z drugiej grupy
przechodzą ostrożnie przez poszczególne oczka drabinki.
Czworakowanie Przechodzimy przez tunel.
Dzieci są ustawione tak, jak w poprzednim ćwiczeniu. Przechodzą na czworakach pod rękami
kolegów.
Bieg Unosimy kolana wysoko.
Biegają w miejscu po sali, z wysokim unoszeniem kolan.
Maszerują po obwodzie koła przy nagraniu wybranej piosenki.
II
Zajęcia 1. Zabawa dydaktyczna Nasze emocje.
Zabawa Jakie to uczucia?
Tablica demonstracyjna nr 25.
Jakie emocje są przedstawione na buziach dzieci?
Zróbcie takie same miny.
Powiedzcie, kiedy czujecie się podobnie. Co było tego
powodem?
Co mogłoby sprawić, że poczulibyście się lepiej?
Zabawa Pokaż i nazwij emocje.
Chętne dzieci pokazują za pomocą mimiki twarzy,
jak wygląda osoba odczuwająca złość, radość, smutek i strach. Pozostałe dzieci odgadują, jakie emocje
zostały przedstawione.
Zabawa Smutne buzie i wesołe buzie.
Dzieci słuchają wypowiedzi N., a potem chętnych
dzieci. Kiedy uznają, że przedstawiona sytuacja jest
wesoła, uśmiechają się, a kiedy, że smutna – robią
smutną minę. Np. Dostałem nową zabawkę; Koledzy
mnie przezywają; Brat naprawił mój zepsuty rower;
Koledzy mnie biją; Idę z rodzicami na spacer; Zginął
25
mój pies; Zostałem zaproszony na przyjęcie imieninowe
koleżanki; Rodzice dowiedzieli się, że ich okłamałam;
Idę z babcią do kina; Ktoś zburzył mój zamek z klocków itp.
Wypowiedzi na temat: Jak możemy kogoś pocieszyć?
Obrazek przedstawiający płaczące dziecko.
N. pokazuje obrazek przedstawiający płaczące dziecko. Dzieci wypowiadają się, w jakich
sytuacjach płakały jak to dziecko i czego wtedy oczekiwały. Podają propozycje, w jaki sposób
można kogoś pocieszyć. W parach odgrywają scenkę Pocieszam płaczącego kolegę (płaczącą
koleżankę).
Zabawa Kręci się kółeczko.
Dzieci mówią rymowankę (według Wiesławy Żaby-Żabińskiej), a potem ustawiają się według
jej słów. Mówiąc rymowankę, są ustawione w poruszającym się kole.
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Kręci się kółeczko, kręci,
dzieci cieszą się.
Proszę, w parze ustaw się!
Kręci się kółeczko, kręci, dzieci cieszą się.
Proszę, w trójce (w rzędzie, w szeregu, czwórkami itd.) ustawcie się!
• Zabawy z wykorzystaniem tekstu.
Jaki humor dzisiaj masz?
Złościsz się? Cieszysz?
Czy masz smutną twarz?
Mówienie tekstu i pokazywanie emocji, o jakich jest w nim mowa.
• Wykonywanie pracy plastycznej Wesoły nastrój i smutny nastrój.
Wyprawka, karta nr 6, nożyczki, biała karta samoprzylepna, flamastry.
− Pokazywanie mimiką: radości, złości, smutku i strachu.
− Kończenie rysunków twarzy przedstawiających radość, smutek (według wzoru).
− Rysowanie flamastrem na papierze samoprzylepnym twarzy: wesołej i smutnej. Wycinanie ich.
− Przyklejanie do swojej bluzki kartonika z buzią odzwierciedlająca nastrój dziecka (wesołej
lub smutnej).
Propozycja dodatkowych działań, opisanych na karcie pracy wyprawki.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Smutek i radość.
Nagranie muzyki: wolnej i szybkiej, odtwarzacz CD.
Kiedy dzieci usłyszą nagranie szybkiej muzyki – tańczą, pokazując, jak zachowują się osoby
radosne, szczęśliwe; kiedy usłyszą nagranie wolnej muzyki – próbują pokazać, jak zachowują
się osoby smutne, nieszczęśliwe.
Zajęcia 2. Zabawy i ćwiczenia z literą m.
• Słuchanie wiersza Ireny Landau Wiersz dla mamy.
Moja kochana mamusiu!
Wiosną i latem – kwiaty,
To dla ciebie ten wierszyk,
jesienią – liście jesienne...
dla ciebie słońce i chmury,
Bądź szczęśliwa, mamusiu,
dla ciebie tęcza i wietrzyk.
dziś, jutro i codziennie.
• Rozmowa na temat wiersza.
− O kim był wiersz?
− Co jest dla mamy?
− Czego życzymy mamie?
• Analiza i synteza słuchowa słowa mama.
• Dzielenie słowa mama na sylaby.
− Co słychać na początku słowa mama?
• Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską m.
Obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których nazwy rozpoczynają się głoską m.
• Dzielenie słowa mama na głoski.
• Z ilu głosek składa się słowo mama?
• Zabawa ruchowa Gdzie jest m?
N. umawia się z dziećmi, że gdy usłyszą słowo rozpoczynające się głoską m, to będą podskakiwać obunóż w miejscu.
• Gdy usłyszą słowo mające głoskę m na końcu, będą poruszać się w przysiadzie; a gdy głoska
m będzie w środku – staną przez chwilę bez ruchu.
• Budowanie schematu słowa mama.
Białe nakrywki.
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• Syntezowanie ostatnich sylab z nazw obrazków.
Obrazki: komar, wata.
Podanie otrzymanego imienia – Marta.
• Analiza i synteza słuchowa imienia Marta.
Białe nakrywki.
• Dzielenie słowa Marta na sylaby, na głoski; budowanie jego schematu.
• Pokaz litery m: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Kartoniki z literami m, M.
• Umieszczanie kartoników z literami drukowanymi m, M pod schematami wyrazów mama
i Marta.
• Określanie rodzaju głoski m.
Dzieci wymawiają głoskę m: długo: mmmyyy… krótko: m, m, m, m…
N. wyjaśnia, że głoska m jest spółgłoską. M jest spółgłoską, ponieważ możemy wypowiadać
ją krótko.
Wszystkie spółgłoski w publikacji Litery i liczby zostały oznaczone niebieskim kolorem ramki.
• Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 4.
• Pokaz litery m, M drukowanej.
• Odczytanie wyrazu z N. Odszukanie na ostatniej karcie takiego samego wyrazu. Wycięcie go
i przyklejenie na nim. Pokolorowanie rysunku.
• Ozdobienie liter m, M.
• Odszukanie wśród podanych wyrazów wyrazu mama. Podkreślenie go. Policzenie podkreślonych wyrazów.
• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 3.
• Odczytanie wyrazu. Odszukanie na końcu kart kartoników z literami tworzącymi wyraz
mama. Wycięcie ich, ułożenie z nich wyrazu, a potem przyklejenie pod rysunkiem. Pokolorowanie rysunku.
• Przeczytanie sylab i wyrazów.
• Zaznaczenie w podanych wyrazach liter m, M.
• Pisanie liter m, M po śladach, a potem – samodzielnie.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa Poczuj swoje serce.
N. poleca dzieciom, aby stanęły spokojnie i położyły dłoń po lewej stronie klatki piersiowej
tak, by poczuły uderzenia swojego serca. Pyta: Czy czujecie, jak biją wasze serca?
Następnie prosi dzieci, aby naśladowały bieg w miejscu (około 10 sekund). W dalszej części
zabawy mają pokazać, jak skaczą piłki, jak płyną w jeziorze (stojąc w miejscu). Na zakończenie
zabawy dzieci zatrzymują się i znowu kładą ręce na sercu. N. pyta: Jak teraz biją wasze serca?
• Zabawa ruchowa z elementem równowagi Piłka i krążek.
Piłki i krążki dla każdego dziecka, koszyk.
N. wysypuje z koszyka tyle krążków i piłek, ile jest dzieci. Dzieci biorą krążki, kładą na głowach i chodzą z nimi. Każde z nich podnosi jedną piłkę i kładzie ją na krążku, który trzyma
na głowie. Chodzi z nią, dopóki piłka nie spadnie. Wtedy dziecko staje, trzyma piłkę w ręce
i krążek na głowie, obserwuje chód innych dzieci. Wygrywa najzręczniejsze dziecko, które
najdłużej balansuje krążkiem i piłką.
III
• Zabawa Rozpoznaj kolegę.
Dzieci siedzą w kole. Zabawę rozpoczyna N., który opowiada o wybranym dziecku: nie podaje jego imienia, mówi o jego zaletach lub o wydarzeniach, w których ta osoba zachowała
się właściwie, np. pomagając innym. Zadaniem dzieci jest rozpoznać tę osobę i podać jej
imię. Potem o swoich kolegach lub koleżankach opowiadają dzieci.
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•
−
−
−

Karta pracy, cz. 1, nr 57.
Czym różnią się klocki?
Policzcie klocki o takim samym kształcie.
Narysujcie w każdej ramce tyle kropek ile jest klocków danego rodzaju.
− Pokolorujcie rysunki klocków w wybranym kształcie.
• Zabawa rozwijająca logiczne myślenie i wzbogacająca słownictwo Turniej słów.
Flamaster i kartka dla kapitana drużyny.
N. dzieli dzieci na dwie drużyny. Każda z nich wybiera
kapitana, który zaznacza flamastrem na kartce punkty zdobyte przez jego drużynę. Dzieci w drużynach
siedzą naprzeciwko siebie, kapitanowie zajmują miejsce na początku. Zabawa polega na tym, że N. wypowiada dowolne słowo, a uczestnik zabawy z jednej
lub z drugiej drużyny podaje słowo kojarzące mu się
z poprzednim. Jeśli odpowiedź jest dobra, drużyna
otrzymuje punkt, jeśli jest niewłaściwa – kapitan skreśla jeden punkt. Gdy brak jest odpowiedzi, liczba
punktów drużyn pozostaje bez zmian. Skojarzenia może podawać uczestnik raz jednej,
raz drugiej drużyny lub ten, kto pierwszy się zgłosi. Po zakończeniu zabawy kapitanowie
obliczają punkty, a N. ogłasza zwycięstwo jednej z drużyn. Zwycięzcy stają na krzesełkach
jak sportowcy na podium i unoszą ręce do góry.
• Zabawa muzyczno-ruchowa Smutek i radość (przewodnik, cz. 1, s. 141).
Policz klocki o takim samym kształcie. Narysuj w każdej ramce tyle kropek, ile jest
klocków danego rodzaju. Wybierz klocki w jednym ksztalcie i je pokoloruj.
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O sobie samym
Nasze dobre uczynki

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Kończenie rysowania zabawek. Rysowanie zabawki dla swojego ulubio- IV 8
nego kolegi lub swojej ulubionej koleżanki.
Zabawa Dokończ zadanie.
IV 2
Ćwiczenia poranne – zestaw 7.
I5

II. 1. Słuchanie piosenki Podaj rękę koleżance. Cel: organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Zapamiętaj.
2. Zapoznanie z figurą geometryczną – kwadratem. Cel: poznawanie cech
kwadratu.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Taniec liści; zbieranie opadłych, kolorowych liści; zabawy z zastosowaniem
urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

IV 7

III. Wyjaśnianie pojęcia dobry uczynek.
Wspólne wykonywanie Drzewka dobroci.
Zabawa ruchowa rozwijająca pamięć Zapamiętaj kształt.
Określanie, co przedstawiają zdjęcia. Rysowanie w pustych polach pod
zdjęciami swoich ulubionych: warzywa, zwierzęcia, owocu, zabawki, oraz
tego, co dzieci lubią robić same, z kolegami lub koleżankami.

III 6, IV 2
IV 1
I5
III 1, IV 9, IV 8

I5
IV 12
I5
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Cele główne:
− organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
− poznanie cech kwadratu.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych,
− rozpoznaje i nazywa kwadrat.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: piosenka Podaj rękę koleżance, odtwarzacz CD, nagrania muzyki tanecznej,
nagranie spokojnej melodii, szarfa, piłka, wybrane instrumenty perkusyjne, gałązki wierzby
mandżurskiej, liść, gruby sznurek, tekturowa tuba, papierowe serduszka z imionami dzieci,
kartonowe figury geometryczne, duży kartonowy kwadrat, tasiemka, pluszowa maskotka,
gruby sznurek, brązowa bibuła (szary papier), karty pracy, cz. 1, nr 58, 59, Przygotowanie...,
s. 21, Litery i liczby, s. 34.
Przebieg dnia
I
• Karta pracy, cz. 1, nr 58.
− Czego brakuje tym zabawkom?
− Dokończcie je rysować.
− Narysujcie zabawkę dla swojego ulubionego kolegi
lub swojej ulubionej koleżanki.
• Zabawa Dokończ zdanie.
Pluszowa maskotka.
Dzieci siedzą w kole, podają sobie pluszową maskotkę i kończą zdanie: Jestem dobrym kolegą, bo…,
starając się nie powtarzać tego, co powiedzieli ich
poprzednicy.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 7 (przewodnik, cz. 1,
s. 139).
Dokończ rysować zabawki.

Narysuj zabawkę dla swojego ulubionego kolegi lub swojej ulubionej koleżanki.
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II
Zajęcia 1. Słuchanie piosenki Podaj rękę koleżance.
• Słuchanie piosenki Podaj rękę koleżance (sł. Alicja Woy-Wojciechowska).
Nagranie piosenki Podaj rękę koleżance, odtwarzacz CD.
I.
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Już zaczyna się zabawa,
śmieje się Natalia,
skacze z Sylwią Karolinka,
biegnie z pieskiem Marta.

Ref.: Podaj rękę koleżance,
		 razem się bawimy,
		 po co czekać na wakacje,
		
gdy się przyjaźnimy.

II.
		
		
		

A Patrycja z Dominiką
usypiają kotka,
na skrzypeczkach dylu-dylu
zagra nam Dorotka.

Ref.: Podaj rękę koleżance…

III.
		
		
		

Marcin będzie kapitanem
może na okręcie,
Krzyś z Piotrusiem niosą ławkę,
co okrętem będzie.

Ref.: Więc podajmy sobie ręce…

• Krótka rozmowa z dziećmi na temat przyjaźni.
• Zabawa słuchowa Kto to powiedział?
Dzieci siedzą na obwodzie koła. Jedno z nich siada w środku i zamyka oczy. Jego zadaniem
jest rozpoznanie głosu osoby, która wypowie głośno zdanie: W przedszkolu jest nas wiele.
Gdy dziecko odpowie prawidłowo, następuje zmiana odgadującego.
• Zabawa taneczna Lustro.
Nagranie muzyki tanecznej, odtwarzacz CD.
Dzieci są ustawione na obwodzie koła, chętne dziecko stoi w jego środku. Podczas dźwięków nagrania muzyki dyskotekowej wykonuje ono przez chwilę dowolne kroki i figury
taneczne. Pozostała część grupy je naśladuje. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, ze zmianą
prowadzącego.
• Zabawa muzyczna Kto szybciej?
Piłka, szarfy, nagranie spokojnej melodii, odtwarzacz CD.
Dzieci siedzą w dwóch lub trzech rzędach. Pierwsza osoba w rzędzie ma założoną szarfę.
Rozpoczyna i kończy zabawę. Podczas brzmienia dźwięków muzyki granej przez N. na pianinie (lub odtwarzanej z płyty CD) dzieci podają sobie piłkę nad głową, z rąk do rąk. Kiedy
ostatnie dziecko w rzędzie otrzyma piłkę, biegnie z nią na początek, siada i podaje ją koledze
siedzącemu za nim. Zabawa kończy się w momencie, kiedy dziecko z szarfą znajdzie się
znów na początku rzędu.
• Ćwiczenie rytmiczne.
Dzieci rytmizują swoje imiona i nazwiska, wyraźnie zaznaczając głosem akcent metryczny.
Przykłady:
Kasia Małkowska, Kamil Kukulski…

Ka - sia

Mał - kow - ska

Ka - mil

Ku - kul - ski

Do - mi - ni - ka

Gil

• Ćwiczenia emisyjne.
Powtarzanie fragmentów melodii na sylabach: na, na, ta, ta, la, la…
• Zabawa rytmiczna Powtórz i wyklaszcz.
Tamburyn.
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze
zatrzymują się i wspólnie z N. śpiewają refren piosenki, wyklaskując jego rytm (podczas kolejnych powtórzeń – w inny sposób, np.: przed sobą, nad głową, w przysiadzie, w dłonie kolegi).
• Zabawa Przysłowie i instrumenty.
Instrumenty perkusyjne.
Na podłodze w dużym kole leżą instrumenty perkusyjne, rozłożone w ten sposób, aby takie
same instrumenty nie znajdowały się obok siebie. Dzieci zajmują miejsca obok instrumentów
i wykonują na nich wspólnie rytm wybranego przysłowia, np. Żeby kózka nie skakała, toby
nóżki nie złamała. Po zagraniu ustalonego przebiegu rytmicznego dzieci kładą instrumenty
na podłodze i przesuwają się o jedno miejsce w prawą stronę. Ujmują nowe instrumenty
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i ponownie wykonują na nich ten sam temat: ósemka, ósemka, ćwierćnuta, ćwierćnuta;
ósemka, ósemka, ćwierćnuta, ćwierćnuta; ósemka, ósemka, ćwierćnuta, ćwierćnuta; ósemka,
ósemka, ćwierćnuta, ćwierćnuta. Przesiadanie trwa do momentu, aż każde dziecko zetknie
się z wszystkimi instrumentami.
• Odmiana zabawy – dzieci mogą wykonywać temat rytmiczny tylko podany słownie lub na
pokazanych przez N. instrumentach, np.: samych kołatkach, samych bębenkach itd.
• Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Zapamiętaj.
Bębenek.
Dzieci poruszają się po sali podskokami. Na pierwszy odgłos bębenka zatrzymują się, na
drugi – maszerują do tyłu, na trzeci – ponownie się zatrzymują, na czwarty – wracają do
podskakiwania.
Zajęcia 2. Zapoznanie z figurą geometryczną – kwadratem.
• Wyszukiwanie kwadratów wśród kartonowych figur.
Kartonowe figury geometryczne (w tym kwadraty), duży kwadrat dla N.
N. trzyma duży kolorowy kwadrat. Prosi dzieci o wyszukanie (wśród rozsypanych figur) figur,
które mają taki sam kształt jak figura, którą trzyma w ręce. Dzieci wykonują jego polecenie,
a on sprawdza, czy je poprawnie wykonały. N. podaje nazwę figury – kwadrat.
• Określanie cech kwadratu.
− Ile boków ma kwadrat?
− Ile ma wierzchołków? (N. pokazuje, gdzie znajdują się wierzchołki).
• Mierzenie długości boków kwadratu przez N.
Tasiemka, duży kartonowy kwadrat.
N. ma kartonowy kwadrat o bokach długości 10 centymetrów. Mierzy boki figury za pomocą tasiemki, każdorazowo zaznaczając długość boku. Dzieci potwierdzają, że kwadrat
ma równe boki.
• Zabawa ruchowa Kwadrat parzy.
Figury geometryczne, tamburyn.
Dzieci wybierają sobie dowolną figurę spośród przygotowanych przez N. Poruszają się
z figurami po sali, odpowiednio do dźwięków tamburynu. Na hasło Kwadrat (koło) parzy,
dzieci mające kwadrat (koło) wypuszczają go (je) z ręki. Po chwili podnoszą figurę i dalej
poruszają się po sali.
• Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 21.
− Jak nazywają się te figury? Co mają wspólnego? Czym się różnią?
− Otoczenie czerwoną pętlą niebieskich kwadratów, a zieloną – różowych.
− Porównanie ich liczby.
• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 34.
− Kolorowanie rysunku najmniejszego kwadratu na czerwono, a największego – na zielono.
− Kolorowanie rysunków pozostałych kwadratów na dowolne kolory.
− Policzenie kwadratów.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Taniec liści.
Liść, bębenek.
Dzieci dobierają się parami i ustawiają na obwodzie koła. Gdy N. podnosi liść – wszystkie
podają sobie ręce, tworząc duże koło, i poruszają się w jedną stronę. Na dźwięk bębenka
chwytają się parami za ręce i tańczą powoli w małych kółkach.
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• Zbieranie opadłych, kolorowych liści.
Dzieci zbierają liście, segregują je według rodzaju i robią małe bukieciki, które posłużą
do dekorowania sali.
• Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III
• Wyjaśnienie pojęcia dobry uczynek.
Wypowiedzi dzieci na temat ich dobrych uczynków w stosunku do kolegów, członków rodziny, nieznajomych. Zwracanie uwagi na emocje towarzyszące osobom czyniącym dobre
uczynki i tym, dla których są one wykonywane; zachęcanie do spełniania dobrych uczynków.
• Wspólne wykonanie pracy Drzewko dobroci.
Gałązki wierzby mandżurskiej, brązowa bibuła lub szary papier, tekturowa tuba, serduszka
z imionami dzieci.
Wspólne z N. wkładanie gałązek wierzby mandżurskiej do, ozdobionej udrapowaną brązową bibułą lub szarym papierem, tekturowej tuby tworzącej pień drzewka. Wieszanie na
powstałym drzewku papierowych serduszek z imionami dzieci, które spełniły dla innych
dobry uczynek.
• Zabawa ruchowa rozwijająca pamięć Zapamiętaj kształt.
Gruby sznurek.
N. układa na dywanie dowolny, urozmaicony kształt z grubego sznurka. Dzieci, podzielone
na kilkuosobowe zespoły, idą po sznurku, starając się zapamiętać jego kształt. Po kilku
przejściach N. zabiera sznurek, a dzieci starają się odtworzyć z pamięci jego położenie. Ten
zespół, który zrobi to najdokładniej, zajmuje pierwsze miejsce i w nagrodę układa kolejny
wzór ze sznurka.
• Karta pracy, cz. 1, nr 59.
− Co przedstawiają zdjęcia?
− Narysujcie w pustych polach pod zdjęciami swoje
ulubione warzywo, zwierzątko, ulubiony owoc, ulubioną zabawkę.
− Narysujcie w polu po lewej stronie to, co lubicie robić
sami.
− Narysujcie w polu po prawej stronie to, w co lubicie
się bawić z kolegami lub koleżankami.
Nazwij to, co jest przedstawione na zdjęciach. Narysuj w pustych polach pod zdjęciami
swoją ulubioną zabawkę, ulubione zwierzątko, ulubiony owoc, ulubione warzywo.

W polu po lewej stronie karty narysuj to, co lubisz robić sam. W polu po prawej stronie narysuj, w co lubisz się bawić z kolegami lub koleżankami.

percepcja wzrokowa, orientacja przestrzenna, sprawność manualna, wiedza o sobie
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Październik, tydzień 3		
Dzień 3		

O sobie samym
Zachowania – pozytywne i negatywne

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Oglądanie obrazków. Skreślanie tych, na których są przedstawione nieprawidłowe zachowania dzieci.
Zabawy swobodne w wybranych kącikach (5-latki).
Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny – Poszukiwanie głosek (6-latki).
Ćwiczenia poranne – zestaw 7.

III 6
I6
IV 2
I5

II. 1. Malowanie obrazków pozytywnych i negatywnych bohaterów baśni. Cel: II 1, IV 8
przyporządkowywanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym
i bohaterom negatywnym.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej. I 8
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa wieloznaczna Gimnastyka; za- I 5
bawy orientacyjno-porządkowe: Ludzie do ludzi, Pomniki.
III. Otaczanie pętlami kół, a potem – kwadratów. Porównywanie ich liczby
bez liczenia. Łączenie pierwszych głosek nazw zdjęć.
Zabawa ruchowa z elementem równowagi Tańcząca noga.
Wypowiedzi dzieci na temat: Czy ktoś cię kiedyś okłamał, oszukał?
Zabawa Zdania prawdziwe i zdania fałszywe.

IV 12
I5
IV 2
IV 5

Cele główne:
− przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− przyporządkowuje bohaterom odpowiednie barwy – ciepłe lub zimne,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: piosenka Calineczka, odtwarzacz CD, obrazki przedstawiające pozytywnych i negatywnych baśniowych bohaterów, farby w barwach ciepłych i zimnych, tamburyn,
instrumenty perkusyjne, koła – z uśmiechniętą buzią, ze smutną buzią, karty pracy, cz. 1, nr 60, 61.

148

Przebieg dnia
I

• Karta pracy, cz. 1, nr 60.
− Co się dzieje na obrazkach?
− Czy wszystkie dzieci na obrazkach zachowują się
prawidłowo?
− Skreśl obrazki, na których zachowanie dzieci nie jest
poprawne.
• Zabawy swobodne w wybranych kącikach.
• Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny – Poszukiwanie głosek.
Dzieci siedzą w kole. N. informuje, że będą poszukiwać głosek, np. O. N. mówi dowolne słowo, np. kot.
Jeśli znajduje się w nim poszukiwana głoska, każde
z dzieci podnosi ręce w górę, w przeciwnym razie –
kładzie dłonie na dywanie przed sobą.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 7 (przewodnik, cz. 1,
s. 139).

Obejrzyj obrazki. Powiedz, czy wszystkie dzieci zachowują się prawidłowo.
Podkreśl obrazki, na których zachowanie dzieci jest poprawne.
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II
Zajęcia 1. Malowanie obrazków pozytywnych i negatywnych bohaterów baśni.
• Słuchanie piosenki Calineczka (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło).
Nagranie piosenki Calineczka, odtwarzacz CD.
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Na koniec jaskółka skrzydlata,
ta, którą Calinka ogrzała,
zabrała ją w podróż daleką
bis
i za morze z nią odleciała.

III.
		
		
		

Ref.:
		
		
		

Calineczka, Calineczka,
delikatna jak szarotka,
lecz zakocha się w niej każdy,
kto ją na swej drodze spotka.

Ref.: Calineczka...

II.
		
		
		

Aż razu pewnego ropucha,
żuk gruby, pan krecik i myszka
za mąż chcieli wydać ją siłą,
lecz pomógł jej motyl i liszka.

123

Tam szczęście i spokój znalazła,
wśród kwiatów i słońca tropiku.
Została na zawsze za morzem,
przy małym kwiatowym chłopczyku.

123

IV.
		
		
		

123

Mieszkała na leśnej polanie,
w kielichu małego kwiateczka,
i wszyscy kochali ją wokół,
bis
nazywając ją Calineczka.
123

I.
		
		
		

Ref.: Calineczka...
bis

Ref.: Calineczka...
• Ćwiczenie pamięci Czy znamy te postacie?
Obrazki postaci z baśni.
N. odsłania obrazki przedstawiające postacie z baśni. Dzieci je rozpoznają, nazywają, określają, czy są to bohaterowie, którzy zachowywali się dobrze czy źle, uzasadniają swoją opinię.
• Rozmowa na temat pozytywnych i negatywnych zachowań.
Dzieci opowiadają o sytuacjach z własnego doświadczenia. Określają, czy postąpiły wtedy
właściwie, czy można ich nazwać bohaterami pozytywnymi, czy zachowały się niewłaściwie
i otrzymują miano bohaterów negatywnych.
• Przypomnienie nazw barw ciepłych i barw zimnych.
Farby, symbole: słońca, śnieżynki, obrazki bohaterów baśni, małe koła: żółte, niebieskie.
• Segregowanie pomieszanych farb, układanie ich pod symbolem słońca (kolory ciepłe) lub
symbolem śnieżynki (kolory zimne).
• Przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i bohaterom negatywnym,
przypięcie przy ich obrazkach kółeczek w odpowiednich kolorach.
• Malowanie obrazków bohaterów ze znanych dzieciom baśni, z uwzględnieniem barw ciepłych (w przypadku bohaterów pozytywnych) i barw zimnych (w przypadku bohaterów
negatywnych).
• Prezentowanie powstałych prac; rozpoznawanie przedstawionych na nich postaci; dzielenie
się uwagami na ich temat.
• Zorganizowanie wystawy prac dzieci.
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bis

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3 (przewodnik, cz. 1, s. 122).
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa wieloznaczna Gimnastyka.
Dzieci stoją w rozsypce, mówią za N. rymowankę i jednocześnie wykonują czynności, o których jest w niej mowa: Ach, gimnastyka dobra sprawa – maszerują w miejscu; Dla nas wszystkich to zabawa – obracają się dookoła własnej osi; Ręce w górę – podnoszą ręce; Ręce w przód
– wyciągają ręce do przodu; I w bok – ręce wyciągają w bok; Skłon do przodu – wykonują
skłon w przód; Przysiad – wykonują przysiad; Skok – wyskakują w górę.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Ludzie do ludzi…
Tamburyn.
Dzieci spacerują w rytm tamburynu. Gdy muzyka milknie, N. podaje polecenia, np. Kolano
do kolana. Wtedy każde dziecko szybko znajduje sobie parę, aby wykonać polecenie. Kto
nie zdąży, musi wymyślić kolejne polecenie, np. Dłonie do dłoni.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Pomniki.
Dzieci swobodnie biegają po wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego. Na hasło N.
Pomniki! – dobierają się w pary, dotykają wybranymi częściami ciała i w wymyślonych pozach
pozostają w bezruchu, aż do hasła: Biegamy.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 61.
− Otoczcie czerwoną pętlą koła, a niebieską pętlą –
kwadraty.
− Jak można porównać ich liczbę bez liczenia?
− Połączcie pierwsze głoski nazw zdjęć. Co otrzymaliście?
• Zabawa ruchowa z elementem równowagi Tańcząca
noga.
Instrument perkusyjny.
Dzieci stoją w rozsypce. Słysząc dowolny akompaniament, unoszą jedną nogę i wykonują nią powoli
ruchy: do przodu, do tyłu, w bok – kreślą dowolne
rysunki w różnych płaszczyznach. Po krótkim odpoczynku wykonują to samo ćwiczenie drugą nogą.
Podczas zabawy należy utrzymać równowagę, stojąc na jednej nodze, i nie podpierać się nogą, która
wykonuje ruchy.
• Wypowiedzi dzieci na temat: Czy ktoś cię kiedyś okłamał, oszukał?
Zwracanie uwagi na towarzyszące wtedy dzieciom emocje.
• Zabawa Zdania prawdziwe i zdania fałszywe.
Koło z uśmiechniętą buzią i koło ze smutną buzią (dla każdego dziecka).
N. wypowiada zdania związane z zachowaniami dzieci, a one podnoszą w górę koło
z uśmiechniętą buzią – jeśli uznają, że zdanie jest prawdziwe, lub ze smutną buzią – jeśli
uznają, że jest ono fałszywe. Np. Kolega cieszy się, kiedy go biję. Dobra koleżanka dzieli się
zabawkami. Popychanie się to świetna zabawa. Częstowanie cukierkami sprawia wszystkim
przyjemność. Płacz to uczucie radości. Pomoc koledze to wielki wstyd. Hałas dobrze wpływa na
zdrowie. Czytanie książek rozwija nasze zainteresowania. Jedzenie dużej ilości słodyczy dobrze
wpływa na nasze zęby. Itp.
Otocz czerwoną pętlą koła, a niebieską – kwadraty. Jak możesz porównać ich liczbę
bez liczenia?

Połącz pierwsze głoski z nazw zdjęć. Co otrzymałeś?

klasyfikowanie, porównywanie liczebności (łączenie w pary), percepcja słuchowa
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Październik, tydzień 3		
Dzień 4		

O sobie samym
Proszę, przepraszam, dziękuję

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa rozwijająca uwagę i szybką reakcję – Ruchliwy bębenek.
Określanie, jak sobie pomagają dzieci przedstawione na zdjęciach.
Podawanie przykładów pomagania innym.
Ćwiczenia poranne – zestaw 7.

I5
III 6, IV 2

II. 1. Rozmowa na temat stosowania zwrotów grzecznościowych. Cel: zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.
Zabawa muzyczno-ruchowa Miłe słowa.
2. Zabawy rytmami. Cel: dostrzeganie i kontynuowanie rytmów.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa wieloznaczna Zabawy z wstążką.

III 4, IV 5

III. Słuchanie rymowanki. Podawanie odpowiednich słów. Słuchanie czytanych wyrazów (wkładka). Dzielenie ich na sylaby. Przyklejanie kartoników
z tymi wyrazami w pustych polach. Czytanie ich wspólnie z N.
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie.
Zabawa Najpierw rób ty, a potem – ja.
Przekształcanie odcisków palców.

IV 2

I5

IV 7
IV 2
I5

IV 8
I 5, IV 2
IV 8

Cele główne:
− zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych,
− dostrzeganie i kontynuowanie rytmów.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− stosuje zwroty grzecznościowe,
− układa rytmy dwuelementowe i wieloelementowe i je kontynuuje.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− obywatelskie,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: wiersz Elżbiety Ostrowskiej Tajemnicze słowa, tekst Teresy Fiutowskiej
Ważne słowa, rymowanka, bębenek, tamburyn, tworzywo przyrodnicze, farba, kartki, nagranie
spokojnej melodii, odtwarzacz CD, wstążki z krepiny lub z materiału, krążki: czerwone, niebieskie
i żółte, karty pracy, cz. 1, nr 62, 63.
Przebieg dnia
I
• Zabawa rozwijająca uwagę i szybką reakcję – Ruchliwy bębenek.
Bębenek.
N. stoi na środku sali i akompaniuje na bębenku w rytmie ósemek. Dzieci poruszają się
zgodnie z rytmem, lekkim biegiem, jednocześnie obserwując położenie bębenka. Jeśli N.
podniesie go, dzieci zatrzymują się i klaszczą nad głową tyle razy, ile uderzeń usłyszały. Jeżeli
N. trzyma bębenek nad podłogą – dzieci uderzają dłonią w podłogę. Położenie instrumentu
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•
−
−
•

•

można zmieniać podczas jednego przebiegu serii ćwiczeń, np. wykonać cztery uderzenia
w bębenek uniesiony do góry, dwa – w trzymany nisko nad podłogą – dzieci klaszczą cztery
razy nad głową i dwa razy uderzają o podłogę.
Karta pracy, cz. 1, nr 62.
Powiedzcie, jak sobie pomagają dzieci przedstawione na zdjęciach.
Czy wy pomagacie innym? Podajcie przykłady
takich sytuacji.
Ćwiczenia poranne – zestaw 7 (przewodnik, cz. 1,
s. 139).
II
Zajęcia 1. Rozmowa na temat stosowania zwrotów grzecznościowych.
Słuchanie wiersza Elżbiety Ostrowskiej Tajemnicze
słowa.
Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, jak dzieci sobie pomagają.

Kiedy Markowi książkę dał wujek,
Marek zapomniał słowa: „..................”.
Ala o zeszyt prosiła Zosię.
– Masz – mówi Zosia.
Masz czy też: „....................”?
Co to za słowa, wnet każdy zgadnie,
lecz pomyśl, czy by nie było ładnie,
gdyby ten wierszyk niedługi
można powiedzieć tak po raz drugi:
Kiedy Markowi książkę dał wujek,
Marek powiedział grzecznie: – Dziękuję!
Ala o zeszyt prosiła Zosię.
Zosia, podając, rzekła jej: – Proszę!
Kiedyś potrącił Andrzej Tomasza,
ale powiedział zaraz: – Przepraszam!
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•
−
−
−
−
•

Rozmowa na temat wiersza.
Co powiedział Marek, gdy wujek dał mu książkę?
Co powiedziała Zosia, podając Ali zeszyt?
Co powiedział Andrzej, gdy potrącił Tomasza?
W jakich innych sytuacjach stosujemy te słowa?
Zabawa z elementem dramy.
Dzieci w parach układają scenki przedstawiające sytuacje, w których stosujemy zwroty
grzecznościowe.
• Zabawa z wykorzystaniem rymowanki (Wiesławy Żaby-Żabińskiej).
Dzieci dobierają się parami i stają naprzeciwko siebie.
Dzieci:
Znam trzy
pokazują trzy palce,
czarodziejskie słowa:
naśladują rękami gest czarowania,
pro-szę, prze-pra-szam,
mówią rytmicznie tekst, uderzając naprzemiennie:
dzię-ku-ję.
raz w swoje dłonie, raz w dłonie partnera,
Gdy jest potrzeba –
wykonują obrót,
zawsze je stosuję.
wykonują lekki skłon.
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• Zabawa Ważne słowa (według Teresy Fiutowskiej).
Krążki w kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym, dla każdego dziecka.
Każde dziecko otrzymuje trzy krążki w kolorach: żółtym, niebieskim i czerwonym.
W zabawie każdy krążek zastępuje ważne słowo: proszę – żółty, dziękuję – niebieski, przepraszam – czerwony. N. sprawdza, czy dzieci zapamiętały, jakim słowom zostały przyporządkowane poszczególne kolory. Pokazuje im krążki w różnej kolejności, a dzieci
podają odpowiadające im słowa. Następnie dzieci słuchają wierszowanych zagadek,
na które odpowiadają podniesieniem krążka pasującego do sytuacji przedstawionej
w tekście.
Wietrzyk porwał mój kapelusz,
biegnę za nim, już go chwytam,
ale wietrzyk powiał znowu,
a kapelusz dalej zmyka…
Pobiegł Tomek co sił w nogach,
z wiatrem wcale nie był w zmowie.
Zręcznie złapał mój kapelusz.
Już go niesie. Co mu powiem?		

(Dziękuję – dzieci podnoszą niebieskie krążki).

Obiad dziś jest bardzo smaczny,
bo jem ulubiony groszek.
Mam ochotę zjeść go więcej,
więc do mamy mówię: …		

(Proszę – dzieci podnoszą żółte krążki).

Z butem Kasi coś się dzieje.
Stopa na bok gdzieś ucieka.
Sznurowadło rozwiązane,
Kasia chce je więc nawlekać.
Ale to niełatwa praca.
Kasia męczy się i poci…
Kucnął przy niej urwis Wojtek,
który zwykle tylko psoci.
Sznurowadła końce oba
wkłada w dziurki jak należy.
Wojtku, powiem miłe słowo
za twą pomoc, bardzo szczerze…

(Dziękuję – dzieci podnoszą niebieskie krążki).

Bartek w biegu trącił Jankę,
bo bardzo chciał złapać Zdzisia.
Janka była obrażona –
i na Bartka, i na Zdzisia.
Bartek jednak się zatrzymał:
– Nie płacz, Janko, wina nasza!
Ja za Zdzisia i za siebie bardzo,
bardzo cię…				(Przepraszam – dzieci podnoszą czerwone krążki).
Biegnę rano do sklepiku,
ser kupuję, świeże bułki.
Proszę panią ekspedientkę
o dwie śmietankowe rurki.

154

Pani cienki papier bierze,
pyszne rurki już pakuje.
Pięknie pachną. Tak je lubię.
Pani mówię więc…			

(Dziękuję – dzieci podnoszą niebieskie krążki).

Skacze Anka na kanapie
i na brata właśnie spada.
Brat się krzywi, prawie płacze…
Co powiedzieć jej wypada?		

(Przepraszam – dzieci podnoszą czerwone krążki).

• Zabawa muzyczno-ruchowa Miłe słowa.
Nagranie spokojnej melodii, odtwarzacz CD.
Dzieci poruszają się przy akompaniamencie muzyki w tempie umiarkowanym. Podczas
przerwy w grze podchodzą do wybranej osoby, przytulają ją i mówią jej coś miłego, np.:
Lubię, kiedy się uśmiechasz. Podoba mi się twoja fryzura. Jesteś dobrym kolegą. Cieszę się, gdy
bawisz się ze mną itp.
Zajęcia 2. Zabawy rytmami.
• Zabawa Powtórz rytm.
N. wyklaskuje proste rytmy, a dzieci je powtarzają.
• Układanie rytmów dwuelementowych i ich kontynuowanie.
Tworzywo przyrodnicze.
N., korzystając z tworzywa przyrodniczego, układa proste ciągi rytmiczne, a dzieci, po dostrzeżeniu rytmu, je kontynuują. Np.
− kasztan, żołądź, kasztan, żołądź, kasztan, żołądź… (zawsze przynajmniej trzy sekwencje)
− dwa żołędzie, trzy kasztany, dwa żołędzie, trzy kasztany, dwa żołędzie, trzy kasztany…
− szyszka, trzy kasztany, szyszka, trzy kasztany, szyszka, trzy kasztany…
• Układanie rytmów trzyelementowych (i więcej) i ich kontynuowanie.
Tworzywo przyrodnicze.
N., nadal korzystając z tworzywa przyrodniczego, układa proste ciągi rytmiczne, a dzieci,
po dostrzeżeniu rytmu, je kontynuują. Np.
− szyszka, kasztan, żołądź, szyszka, kasztan, żołądź, szyszka, kasztan, żołądź…
− dwa kasztany, szyszka, trzy żołędzie, dwa kasztany, szyszka, trzy żołędzie, dwa kasztany,
szyszka, trzy żołędzie…
− kasztan, żołądź, szyszka, dwa liście, kasztan, żołądź, szyszka, dwa liście, kasztan, żołądź,
szyszka, dwa liście…
Potem dzieci dobierają się w pary i, korzystając z klocków różniących się wielkością i kolorem,
układają sobie wzajemnie proste rytmy. Jedno dziecko układa, drugie dostrzega rytm i go
kontynuuje, a potem następuje zmiana.
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa wieloznaczna Zabawy ze wstążką.
Wstążki z krepiny lub z materiału.
Dzieci ćwiczą, ustawione w rozsypce:
• wykonują wymachy wstążką – ruch lewej ręki i prawej ręki przodem, w górę i w dół
• zataczają koła wstążką, prawą ręką i lewą ręką
• spirala – wykonują pionowe obroty dłonią w nadgarstku
• biegną do tyłu, trzymając rękę ze wstążką wysoko nad głową
• maszerują, śpiewając znaną piosenkę, i odkładają wstążki.
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III
• Karta pracy, cz. 1, nr 63.
− Posłuchajcie rymowanki. O jakie słowa chodzi?
− Posłuchajcie czytanych wyrazów. Powtarzajcie je za
mną.
Są takie czarodziejskie słowa,
co otwierają wszystkie drzwi.
− Podzielmy je na sylaby: pro-szę, prze-pra-szam, dzięZnam je ja. A czy znasz je ty?
ku-ję.
− Przyklejcie kartoniki z tymi wyrazami w pustych polach.
− Przeczytajmy wspólnie te wyrazy.
− Rysujcie szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.
• Zabawa Najpierw rób ty, a potem – ja (według Wiesławy Żaby-Żabińskiej).
Dzieci dobierają się parami, stają naprzeciwko siebie
i wykonują ruchy z rymowanki.
Hopsasa, hopsasa,
skaczesz ty, skaczę ja.
Hopsasa, hopsasa,
tupiesz ty, tupię ja.
Hopsasa, hopsasa,
klaszczesz ty, klaszczę ja (stukasz, tańczysz itp).
• Przekształcanie odcisków palców.
Farby, kartki.
− Czy pamiętacie, co to są linie papilarne?
− Czy każdy człowiek ma inne linie?
− Umoczcie palce w farbie. Odbijcie je na kartkach. Gdy farba wyschnie, obrysujcie odciski,
tworząc rybki, ptaszki.
Posłuchaj rymowanki. Czy wiesz, o jakie słowa chodzi? Odszukaj we wkładce
te wydrukowane słowa. Przeczytaj je z nauczycielem. Naklej te wyrazy w pustych
polach.

Rysuj szlaczek po śladach. Jeśli potrafisz, rysuj samodzielnie pozostałe szlaczki.

czytanie całościowe, sprawność manualna, pamięć

Październik, tydzień 3		
Dzień 5		

O sobie samym
Mój przyjaciel

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa integrująca grupę – Chodzimy po sali.
Zabawa zdjęciami z gazet.
Ćwiczenia poranne – zestaw 7.

II. 1. Słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej Mój przyjaciel. Cel: organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Pomniki przyjaźni.
2. Kubek dla przyjaciela – wykonanie kubka z masy papierowej i pojemnika
po jogurcie. Cel: tworzenie formy przestrzennej.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa liśćmi.

I5
IV 8
I5
IV 5
I5
IV 8
I5

III. Ćwiczenie wykorzystujące technikę Celestyna Freineta.
IV 8
Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Tańczące koła. I 5
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Cele główne:
− organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości,
− tworzenie formy przestrzennej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− podejmuje działania zmierzające do naprawy wyrządzonej krzywdy,
− wykonuje pracę plastyczną.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: wiersz Barbary Szelągowskiej Mój przyjaciel, bębenek, poduszka, pojemniki po jogurcie, gazety, kredki, klej biurowy, szarfy w trzech kolorach, krążki w kolorach szarf,
nożyczki, tamburyn, liście, duże arkusze szarego papieru, zszywacze.
Przebieg dnia
I
• Zabawa integrująca grupę – Chodzimy po sali.
Dzieci chodzą po sali, naśladując kroki osoby wykonującej jakąś czynność, o której mówi N.
Np.
• Chodzimy po sali, niosąc tacę ze śniadaniem.
• Chodzimy po sali, niosąc kubek z gorącym kakao.
• Chodzimy po sali, zbierając ziemniaki, które wypadły nam z worka.
• Chodzimy po sali, niosąc ciężkie siatki itp.
• Zabawa zdjęciami z gazet.
Gazety, nożyczki, kredki lub mazaki.
Dzieci wycinają ze starych gazet różne zdjęcia – mogą to być portrety osób, zdjęcia pojazdów, domów, roślin itd. Dorysowują na nich różne elementy tak, żeby powstały ciekawe,
śmieszne prace.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 7 (przewodnik, cz. 1, s. 139).
II
Zajęcia 1. Słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej Mój przyjaciel (źródło e-podręcznik: http://www.epo- dreczniki.pl/reader/c/240184/v/3/t/student-canon/m/KL3_ORE_V9_
ZIMA_3_2_14_065_p1, licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska).
• Zabawa z zastosowaniem rymowanki.
Dzieci stoją w parach, naprzeciwko siebie. Powtarzają za N. słowa rymowanki, uderzając raz
w swoje dłonie, raz w dłonie partnera.
Przyjaciela mieć – to bezcenna rzecz.
• Słuchanie wiersza.
Radość wielka mnie rozpiera, gdy mam obok przyjaciela.
On uważnie mnie wysłucha. Wiem, że mogę mu zaufać.
Jak nikt inny mnie rozśmieszy,
w chwilach smutku mnie pocieszy.
To on zawsze mi doradza
i tajemnic mych nie zdradza.
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Bez wahania mi pomoże
wtedy, gdy się czuję gorzej.
I niczego się nie boję,
kiedy obok niego stoję.
Lubię lekcje z nim odrabiać
i świat cały z nim poznawać.
Chętnie wszystkim się z nim dzielę,
bo jest moim przyjacielem.
•
−
−
−
•

Rozmowa na temat wiersza.
Jaki jest przyjaciel z wiersza?
Co to znaczy, że można mu zaufać?
Czy dobrze jest mieć przyjaciela? Dlaczego?
Zabawa Jaki jest mój przyjaciel?
Poduszka.
Dzieci siedzą w kole. Rzucają do siebie poduszkę w kształcie serca i pytają: Jaki jest twój
przyjaciel? Po udzieleniu odpowiedzi dane dziecko rzuca poduszkę do innej osoby.
• Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.
Dzieci uczą się pierwszej i drugiej zwrotki. Pozostałych zwrotek nauczą się w następnych
dniach.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Pomniki przyjaźni.
Bębenek.
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na bębenku. Podczas przerwy w grze
tworzą kilkuosobowe pomniki przedstawiające przyjaźń i na chwilę nieruchomieją.

•
•
•
•
•
•
•

•

Zajęcia 2. Kubek dla przyjaciela – wykonanie kubka z masy papierowej i pojemnika
po jogurcie.
Wypowiedzi na temat wyglądu i cech charakteru przyjaciół dzieci; próby wyjaśnienia, dlaczego się z nimi przyjaźnią.
Wyjaśnianie przysłowia: Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
Wypowiadanie przysłowia: cicho i głośno, z różną intonacją głosu, np.: smutno, wesoło, ze
złością; śpiewanie na melodie wymyślone przez dzieci.
Wykonanie kubka dla swojego przyjaciela.
Gazety, pojemniki po jogurcie, klej.
Pokazanie gotowej pracy.
Wyjaśnianie i pokazywanie, w jaki sposób wykonać kubek.
Darcie gazety na średniej wielkości kawałki; oklejanie kawałkami gazety pojemnika po jogurcie, postawionego do góry dnem i posmarowanego olejem (w celu łatwiejszego zdjęcia
masy papierowej). Grubość nałożonej warstwy musi być jednakowa na całej powierzchni.
Pokrycie masą papierową całego pojemnika dwa lub trzy razy, ze zwróceniem uwagi na
spojenie klejem. Wygładzenie powierzchni, odstawienie w ciepłe miejsce do wyschnięcia.
Następnego dnia wyjęcie pojemnika po jogurcie z papierowej warstwy, pozostawienie
papierowej formy do całkowitego wyschnięcia. Malowanie lekkiego i suchego kubka przez
dzieci farbami według własnych pomysłów. Po wyschnięciu farb pokrycie go bezbarwnym
lakierem w aerozolu lub lakierem wodnym w celu zabezpieczenia przed brudzeniem farbą
oraz wzmocnienia jego struktury. (Kubek może służyć do przechowywania materiałów
piśmienniczych lub innych drobnych przedmiotów).
Oglądanie powstałych prac, zachęcanie dzieci do wypowiedzi, komu je podarują i dlaczego.
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Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa liśćmi.
Liście.
Dzieci wybierają sobie po liściu.
• Biegają z liściem, podskakują, wykonują obroty.
• Patrzą na słońce przez liść.
• Głaszczą swoje liście, wąchają, dotykają nimi rąk.
• Dmuchają na liście na przemian: mocno, słabo.
• Podrzucają liście i łapią je na przemian: to lewą, to prawą ręką.
• Dotykają liściem wymienionych przez N. części ciała, np.: lewego kolana, prawego łokcia,
lewego ucha, brzucha, prawej łydki…
• Zabierają swój liść do sali, zasuszają go (do zajęć plastycznych).
III
• Ćwiczenie wykorzystujące technikę Celestyna Freineta (w opracowaniu Elżbiety Kowalskiej-Witer).
Duże arkusze szarego papieru, klej, nożyczki, zszywacze.
Etap pierwszy
Dzieci dzielą się na grupy. Każda grupa otrzymuje duży arkusz szarego papieru. Wszyscy
członkowie grupy chwytają obiema rękami za brzeg arkusza. N. informuje, że na jego sygnał
każda osoba ma urwać z tego arkusza możliwie największy kawałek papieru.
Etap drugi
Dzieci w grupach wykonują z podartych kawałków papieru jedną, wspólną pracę. Zadaniem
każdego dziecka jest stworzenie dowolnego elementu tej pracy z urwanego przez siebie
kawałka. Do wykonania pracy dzieci otrzymują dodatkowe materiały, np.: klej, nożyczki,
zszywacze. Grupa nadaje nazwę wykonanej pracy i prezentuje ją innym grupom.
• Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał – Tańczące koła.
Szarfy, krążki w tych samych kolorach co szarfy.
Dzieci stoją w trzech kołach współśrodkowych o różnej liczebności. Każde koło jest oznaczone szarfą w innym kolorze, odpowiadającym kolorom krążków trzymanych przez N. Dzieci
maszerują w rytmie ćwierćnut. W wewnętrznym i w zewnętrznym kole – w tym samym
kierunku, w środkowym – w przeciwnym. Uniesienie kolorowego krążka przez N. jest hasłem
do cwału bocznego dla dzieci z koła o tym samym kolorze. Dzieci w dwóch pozostałych
kołach przykucają wtedy i uderzają rękami o podłogę w rytmie ćwierćnut. Gdy N. opuści
krążek, dzieci we wszystkich kołach maszerują ze zmianą kierunku. N. może jednocześnie
podnieść krążki w dwóch kolorach. Wtedy będą się poruszać cwałem dzieci w dwóch kołach.
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Październik, tydzień 4		
Dzień 1		

Nasze zmysły
Części ciała

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa rozwijająca umiejętność uważnego słuchania i rozpoznawania
kolegów za pomocą dotyku – Kim jesteś?
Nauka wierszyka Małgorzaty Barańskiej o częściach ciała.
Określanie, co robią dzieci przedstawione na rysunkach, jakie narządy
zmysłów wykorzystują. Kolorowanie wybranego rysunku.
Ćwiczenia poranne – zestaw 8.

IV 5, IV 13
IV 2
IV 8
I5

II. 1. Zabawa dydaktyczna Czy znam swoje ciało? Cel: rozpoznawanie i nazywanie części ciała.
Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki.
2. Zabawy i ćwiczenia z literą e. Cel: zapoznanie z literą e: małą i wielką,
drukowaną (5-latki) i pisaną (6-latki).
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa Uliczka przyjaźni; zabawa
Papierowa bitwa; zabawa ze śpiewem – Dotykamy części ciała.

IV 14

III. Ćwiczenie słuchowe Słowo w słowie.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Części mojego ciała.
Zabawa Akustyczna opowieść.
Wspólne zasianie w skrzynce nasion pachnących roślin.

IV 2
I5
IV 1, IV 7
IV 13

I5
IV 14
I5

Cele główne:
− rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
− zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną,
− zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− nazywa części swojego ciała,
− rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną,
− rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
Środki dydaktyczne: wierszyk Małgorzaty Barańskiej o częściach ciała (z książki Pokaż oko, pokaż nos. 102 wierszyki z gestami, kształcące orientację w schemacie ciała), dzwoneczek, bębenek,
papierowe elementy postaci ludzkiej, teksty zagadek, obrazki – rozwiązania zagadek, tamburyn, skrzynka z ziemią, nasiona pachnących roślin, obrazki przedmiotów, stare gazety, obrazki
do ćwiczeń suchowych, litery, białe nakrywki, obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których
nazwy rozpoczynają się głoską e, karta pracy, cz. 1, nr 64, Przygotowanie..., s. 6, Litery i liczby, s. 5.
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Przebieg dnia
I
• Zabawa rozwijająca umiejętność uważnego słuchania i rozpoznawania kolegów za pomocą
dotyku – Kim jesteś?
Dzwoneczek.
Dzieci siedzą w kole. Jedno dziecko otrzymuje dzwoneczek, którym wydaje dźwięki. Wybrane
dziecko stoi w kole z zasłoniętymi oczami. Idzie w kierunku dźwięku, a następnie, za pomocą
dotyku, rozpoznaje, kim jest dziecko, które ma dzwoneczek. Przed rozpoczęciem zabawy
dzieci powtarzają rymowankę: Mały dzwoneczek dzwoni. Odgadnij, kto trzyma go w dłoni.
• Nauka wierszyka Małgorzaty Barańskiej o częściach ciała.
Dzieci mówią wierszyk, wskazując odpowiednie części ciała.
Tu są oczy do patrzenia,
a tu uszy do słuchania,
•
−
−
−
−
−
−

Karta pracy, cz. 1, nr 64.
Czym dziewczynka wącha kwiatek?
Czym chłopiec słucha śpiewu ptaka?
Czym chłopiec dotyka misia?
Czym dziewczynka ogląda motyla?
Czym chłopiec smakuje jabłko?
Pokolorujcie wybrany rysunek.

tu mam buzię do mówienia,
a tu nosek do wąchania. A psik!
Powiedz, co robią dzieci. Jakie narządy zmysłów wykorzystują? Pokoloruj wybrany
rysunek.

• Ćwiczenia poranne – zestaw 8.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Stań na jednej
nodze.
Bębenek.
Dzieci biegają swobodnie w różnych kierunkach
sali. Na mocne uderzenie w bębenek zatrzymują się
i stają na jednej nodze. Głośno liczą do pięciu, a potem biegną dalej. Przy powtórzeniu zabawy stają na
drugiej nodze.
• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych Sufit – podłoga.
Dzieci stoją w rozsypce. Na hasło Sufit – stają na palcach i wyciągają ręce w górę; na hasło Podłoga – wykonują przysiad podparty.
• Zabawa z elementem podskoku Podskocz jak najwyżej i zaklaszcz w ręce.
Dzieci stoją w luźnej gromadce. Wykonują wyskok w miejscu z klaśnięciem nad głową.
• Skrętoskłony – Prawy do lewego.
Dzieci naprzemiennie dotykają łokciem prawej ręki lewego kolana i odwrotnie – łokciem
lewej ręki – prawego kolana; dłonią prawej ręki dotykają lewej kostki, a dłonią lewej ręki –
prawej kostki.
• Zabawa ruchowa z elementem biegu Do przodu, do tyłu.
Na hasło Do przodu, dzieci biegną przed siebie, na hasło Do tyłu – poruszają się do tyłu.
• Ćwiczenie uspokajające Marsz z rymowanką.
Dzieci maszerują po obwodzie koła, powtarzając rymowankę i wykonując czynności, o których jest w niej mowa.
64

Marsz po kole – fajna sprawa.
Dla nas, dzieci, to zabawa.

mowa – zmysły, sprawność manualna

Tupią nogi: raz, dwa, trzy,
klaszczą ręce: raz, dwa, trzy.
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II
Zajęcia 1. Zabawa dydaktyczna Czy znam swoje ciało?
• Rozwiązywanie zagadek o częściach ciała.
Obrazki – rozwiązania zagadek.
N. odczytuje teksty zagadek. Dzieci podają ich rozwiązania, wskazując odpowiednie obrazki;
dokonują analizy dźwiękowej: dzielą ich nazwy na sylaby i na głoski.
U mikołaja gęsty włos ją porasta,
u mamy lub córki jest gładka, mała,
a czasem spiczasta.
(broda)
Osiem ma ich pająk,
sześć – biedronki mają,
cztery mają psy, a ty? (dwie nogi)
Bardzo sprawni bracia,
po pięciu u każdej dłoni,
choć różnią się wielkością,
nie możesz się bez nich obyć. (palce)
Choć nie mają klamki,
kłódki lub haczyka,
każdy je rano otwiera,
a wieczorem zamyka. (powieki)

We mnie, w tobie, w każdym z nas
puka równo raz po raz.
(serce)
Choć w nazwie mają „sto”,
my mamy tylko dwie,
przed wyjściem z domu
do butów wkładamy je. (stopy)
Cały rok rosną, nie tylko wiosną.
Strzygą je na różne sposoby,
wszystkim służą do ozdoby. (włosy)
Pośrodku każdej twarzy
można go odnaleźć.
Moc zapachów dookoła
on w mig rozpoznaje. (nos)

• Zabawa Parzyste czy nieparzyste?
Zwracanie uwagi dzieci, że niektóre części ciała występują parami, a inne nie; wskazywanie
ich przez dzieci.
Dzieci spacerują po sali, N. wymienia różne części ciała. Jeżeli występują one pojedynczo,
to dzieci spacerują dalej, jeśli podwójnie – zatrzymują się w bezruchu.
• Układanie postaci ludzkiej z papierowych elementów.
Papierowe elementy postaci ludzkiej.
N. rozkłada na dywanie papierowe elementy postaci ludzkiej. Zadaniem dzieci jest prawidłowe nazwanie poszczególnych części ciała i ułożenie ich w taki sposób, aby powstała
sylweta człowieka.
• Zabawa Muzyka z ciała.
Dzieci siedzą w kręgu. Po kolei każde dziecko prezentuje odgłos, jaki można wydobyć
z pomocą określonych części ciała, np.: pstrykanie, tupanie, klaskanie, cmokanie, świstanie,
gwizdanie, szuranie. N. zwraca uwagę, aby odgłosy nie powtarzały się.
• Zabawa ruchowa Zmień ruch.
Dzieci stoją w kole. Jedno dziecko odchodzi na bok. N. wyznacza osobę, która będzie pokazywała proste ruchy. Pozostałe dzieci będą je naśladować. Co pewien czas ruch zostaje
zmieniony, a dzieci powtarzają go aż do momentu, kiedy dziecko poszukujące odgadnie,
kto zmienia ruchy. Następuje wtedy zmiana ról.
• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki.
Dzieci powtarzają tekst, wskazując poszczególne części ciała, o których jest w nim mowa.
Przy powtórzeniu zabawy zwiększają tempo mówienia.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos.
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Zajęcia 2. Zabawy i ćwiczenia z literą e.
Rozmowa na temat oglądanych bajek.
Które bajki najchętniej oglądacie? Dlaczego?
Kiedy oglądacie najwięcej bajek?
Gdzie oglądacie bajki?
Gdzie możne je jeszcze oglądać?
Co wspólnego mamy w kinie, telewizorze, w monitorze od komputera? (Ekran).
Analiza i synteza słuchowa słowa ekran.
Dzielenie słowa ekran na sylaby.
Co słychać na początku słowa ekran?
Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską e.
Obrazki przedmiotów/zwierząt/roślin, których nazwy rozpoczynają się głoską e.
• Dzielenie słowa ekran na głoski.
• Podawanie słów rozpoczynających się głoską e (ekierka, echo, elfy…), kończących się tą
głoską (motyle, słońce, owoce…) i mających ją w środku (leżak, cebula, ser…).
− Z ilu głosek składa się słowo ekran?
• Zabawa ruchowo-słuchowa Gdzie słyszysz głoskę e?
Dzieci spacerują po sali i uważnie słuchają słów, które wypowiada N. Jeżeli w słowie występuje głoska e, siadają skrzyżnie i dzielą to słowo na sylaby, jednocześnie klaszcząc. Następnie
wstają i znowu spacerują, słuchając wypowiadanych słów. N. wypowiada słowa powoli. Te,
które zawierają głoskę e, powinny się pojawiać co pięć lub sześć słów.
• Budowanie schematu słowa ekran.
Białe nakrywki.
•
−
−
−
−
−
•
•
−
•

• Rebus fonetyczny.
Łączenie głosek wskazanych liczbami w nazwach obrazków.
Obrazki: ser malina igła balon
(2)
(1)
(1)
(3)
• Podanie otrzymanego imienia.
• Analiza i synteza słuchowa imienia Emil.
• Przypomnienie, kiedy na początku wyrazów występuje wielka litera.
• Dzielenie imienia Emil na sylaby, na głoski; budowanie jego schematu.
Białe nakrywki.
• Pokaz litery e: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
Litery e, E.
• Umieszczenie kartoników z literami: e, E, m, a, pod schematami słów ekran, Emil.
Litery: e, E, m, a.
• Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 6.
• Pokaz litery e, E drukowanej.
Odczytanie wyrazu ekran z N. Odszukanie na ostatniej karcie takiego samego wyrazu.
Wycięcie go i przyklejenie na nim. Pokolorowanie rysunku.
• Ozdobienie liter e, E.
• Odszukanie wśród podanych wyrazów wyrazu ekran. Podkreślenie go. Policzenie podkreślonych wyrazów.
• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 5.
• Odczytanie wyrazu z N. Odszukanie na końcu kart kartoników z literami tworzącymi wyraz
ekran. Wycięcie ich, ułożenie z nich wyrazu, a potem przyklejenie w okienkach. Pokolorowanie rysunku.
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•

Przeczytanie sylab.
Zaznaczenie w podanych wyrazach liter e, E.
Pisanie liter e, E po śladach, a potem – samodzielnie.

Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa Uliczka przyjaźni.
Dzieci ustawiają się w dwóch szeregach zwróconych do siebie przodem. Kolejno, od końca
tak powstałej uliczki, dzieci przechodzą na jej początek. Do osób idących uliczką wszyscy
się uśmiechają i życzliwie ich dotykają, mogą też mówić im coś miłego.
• Zabawa Papierowa bitwa.
Stare gazety.
Dzieci dzielą się na dwie grupy, które stoją po przeciwnych stronach wyznaczonego miejsca
w ogrodzie przedszkolnym. Na sygnał N. dzieci formują ze starych gazet kule i obrzucają się
nimi wzajemnie. Po upływie określonego wcześniej czasu dzieci przerywają walkę i wspólnie
formują ze wszystkich kulek dużą kulkę pokoju.
• Zabawa ze śpiewem – Dotykamy części ciała.
Dzieci stoją w kole. Zabawę rozpoczyna N., śpiewając krótki tekst na melodię popularnej
piosenki Rolnik sam w dolinie, a dzieci dotykają tych części ciała, o których śpiewa. Powtarzają
za nim ruchy i próbują śpiewać.
Dotykamy pięty, dotykamy pięty.
Hejże, hejże, hejże, ha, dotykamy pięty.
Tupiemy stopami, tupiemy stopami.
Hejże, hejże, hejże, ha, tupiemy stopami.
Dotykamy karku, dotykamy karku.
Hejże, hejże, hejże, ha, dotykamy karku.
Masujemy wargi, masujemy wargi.
Hejże, hejże, hejże, ha, masujemy wargi.
Potem N., śpiewając, nie wskazuje wymienionych części ciała, robią to same dzieci.
(Inne propozycje – głaskamy policzki, dotykamy łokci, zamykamy oczy, klepiemy ramiona,
masujemy łydki).
III
• Ćwiczenie słuchowe Słowo w słowie.
Obrazki.
N. pokazuje obrazki. Dzieci głośno podają ich nazwy i szukają słów, jakie się w nich ukryły,
np. zegary – zegar lub gary/ gar, kosa – osa, brama – rama, tort – tor, chmury – mury, ekran
– kran, burak – rak, baran – bar, serwetka – ser, malina – lina, drogi – rogi, kokos – kok lub
kos, stonoga – sto lub noga.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Części mojego ciała.
Tamburyn.
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze
N. podaje nazwę jakiejś części ciała, a dzieci delikatnie uderzają w nią obiema rękami, powtarzając rytmicznie zdanie, np.: To są moje kolana. To są moje ramiona. To są moje pośladki.
• Zabawa Akustyczna opowieść.
N. opowiada, wykorzystując zamiast słów dźwięki, gesty, mimikę.
Np.
Budzę się pewnego ranka (przeciąga się, ziewa). Na podwórku szczeka pies (naśladuje głos psa).
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Szybko się ubieram, myję twarz, zjadam śniadanie, czyszczę zęby (pantomima i artykulacja).
Patrzę, która jest godzina, i szybko wskakuję na swój motocykl (pantomima, naśladowanie
odgłosu motocykla).
Dzieci nazywają czynności kojarzące się z danymi dźwiękami.
• Wspólne zasianie w skrzynce nasion pachnących roślin, np.: bazylii, mięty pieprzowej,
gorczycy, rozmarynu itp.
Skrzynka z ziemią, nasiona roślin.

Październik, tydzień 4		
Dzień 2		

Nasze zmysły
Słyszę, widzę, czuję, próbuję

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Odszukaj to, o co proszę.
IV 13
Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową – Co widzisz? Co słyszysz? IV 2
Ćwiczenia poranne – zestaw 8.
I5

II. 1. Zabawy i ćwiczenia pod hasłem Nasze zmysły. Cel: uświadamianie ist- IV 2
nienia różnych narządów zmysłów.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej. I 8
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa – Rób I 4, I 5
tak – nie rób tak; zabawa Ciuciubabka; zabawa orientacyjno-porządkowa
Sztafeta.
III. Wskazanie góry, dołu kartki, jej prawej i lewej strony. Rysowanie we IV 14, IV 8
wskazanych miejscach kartki czegoś słodkiego, gorzkiego, kwaśnego,
słonego.
Zabawa ruchowa Malujemy pokój.
I5
Zabawa Sprawne oczy.
IV 8
Cele główne:
− uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− nazywa poszczególne zmysły,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− obywatelskie.
Środki dydaktyczne: obrazki do ćwiczeń słuchowych, obrazki przedstawiające narządy zmysłów, przedmioty o zróżnicowanych kształtach, krążki, produkty o różnych smakach i zapachach,
dzwoneczki, opaski do zasłonięcia oczu, instrumenty perkusyjne: bębenek, talerze, janczary,
kastaniety itp., gazety, klej, zioła, arkusz szarego papieru, karty pracy, cz. 1, nr 65, 66, wyprawka,
karta nr 7.
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Przebieg dnia
I
Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Odszukaj to, o co proszę.
Przedmioty o zróżnicowanych kształtach (np.: łyżka, mała piłka, klocek drewniany), opaska
na oczy.
N. gromadzi przed dziećmi przedmioty o zróżnicowanych kształtach. Dzieci rozpoznają je
i nazywają. Następnie N. zakrywa wybranej osobie oczy i prosi, aby odszukała za pomocą
dotyku wymieniony przez niego przedmiot.
Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową – Co widzisz? Co słyszysz?
Kolorowe krążki, obrazki.
N. rozkłada na podłodze krążki (tyle, ilu jest uczestników zabawy). Połowa z nich jest pusta, a na drugiej połowie znajdują się obrazki. Dzieci spacerują pomiędzy krążkami. Na
umówiony sygnał wzrokowy lub słuchowy zatrzymują się przy najbliższym krążku. Jedne
stają przy krążkach, na których są obrazki, inne – przy pustych. Wskazane przez N. dziecko
bardzo wyraźnie wymawia pierwszą głoskę z nazwy obrazka znajdującego się na jego
krążku i wskazuje kolegę stojącego przy pustym krążku. Jego zadaniem jest podanie słowa zaczynającego się głoską, jaką wymówił kolega. Ma na to tyle czasu, ile będzie trwać
trzykrotne powiedzenie głoski. Jeśli poda prawidłowe słowo, zabiera obrazek, jeśli poda
niewłaściwe lub nie zmieści się w czasie, obrazek zostaje na krążku. Powtórzenie słowa już
raz wymienionego powoduje, że dziecko oddaje jeden ze swoich obrazków, kładąc go na
pustym krążku, i czeka jedną kolejkę. Po zakończeniu zabawy dzieci liczą zdobyte obrazki.
Wygrywa dziecko, które ma ich najwięcej.
Ćwiczenia poranne – zestaw 8 (przewodnik, cz. 1, s. 161).
II
Zajęcia 1. Zabawy i ćwiczenia pod hasłem Nasze zmysły.
Zabawa Poznajemy zmysły.
Obrazki narządów zmysłu.
N. rozkłada przed dziećmi obrazki przedstawiające: oko, ucho, nos, dłoń i język. Dzieci nazywają obrazki. Wyjaśniają, co one oznaczają; określają, do czego służą przedstawione na nich
części ciała. N. podkreśla, że mamy pięć zmysłów, za pomocą których możemy jak najlepiej
odbierać wszystko to, co nas otacza. Wzbogacają one nasze doświadczenia i dostarczają
wielu różnorodnych przeżyć.
Zabawa Co narysowałem na plecach?
Dzieci pozostają w parach; siedzą jedno za drugim i kolejno rysują palcem wskazującym na
plecach kolegów proste obrazki. Partnerzy odgadują, co to jest. (N. zwraca uwagę dzieci
na wykorzystanie w ostatnich zabawach zmysłu dotyku). Podkreśla znaczenie wszystkich
zmysłów, które nam pomagają i wzbogacają odbiór bodźców z otaczającego nas świata.
Pokazuje książkę napisaną alfabetem Braille’a i wyjaśnia, że dzięki zmysłowi dotyku ludzie
niewidomi mogą czytać. Książki dla nich są napisane alfabetem składającym się z wypukłych
znaków punktowych odpowiadających literom lub wyrazom.
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• Karta pracy, cz. 1, nr 65.
− Przeczytajcie z N. wyrazy: tak, nie. Odszukajcie w naklejkach napisy: tak, nie (N. pokazuje). Naklejcie wytak
nie
raz tak obok zdjęć kojarzących się z przyjemnymi
zapachami. Naklejcie wyraz nie obok zdjęć kojarzących się z nieprzyjemnymi zapachami.
− Przeczytajcie tekst z N. On będzie czytać wyrazy, wy
będziecie wskazywać części ciała i mówić ich nazwy.
• Podawanie przykładów smaków rozpoznawanych
przez dzieci i potraw, które mają takie smaki, np. słodki – cukier, ciastko…; słony – sól, słone paluszki…;
kwaśny – cytryna, kapusta kiszona…; gorzki – lekarCo robimy?
stwa…
Patrzymy.
• Zabawa Co to za potrawa?
Słuchamy.
Opaski, produkty, owoce, warzywa.
Smakujemy.
N. przygotowuje produkty, owoce, warzywa o różDotykamy.
nych smakach i zapachach. Zawiązuje dzieciom
opaski na oczach i podaje produkty do powąchania
i spróbowania. Dzieci odgadują, co to za produkt,
owoc lub warzywo, określają, jaki ma smak. Przykładowe produkty, owoce, warzywa, np.:
cytryna, pomarańcza, banan, kiwi, ogórek kiszony, czekolada, gotowane jajko, wędlina, ser
topiony, ser biały, ketchup pikantny, mleko, natka pietruszki, ciastko, marchewka…
• Zabawa słuchowo-ruchowa Idź za źródłem dźwięku.
Dzwonki.
N. wybiera pięcioro dzieci. Trojgu wkłada do dłoni dzwoneczki. Udaje, że coś daje, pozostałym
dwojgu. Dzieci rozchodzą się po sali, poruszają dłońmi, wydobywając dźwięk z dzwoneczków. Dzieci, które ich nie mają, także poruszają dłońmi, udając, że coś w nich mają. Pozostałe dzieci uważnie słuchają i maszerują za dziećmi, które ich zdaniem mają dzwoneczki
wydające dźwięki, tworząc małe wężyki. Kiedy wszystkie osoby już się zdecydują, za kim
maszerują, prowadzące dzieci otwierają dłonie, a pozostałe sprawdzają, czy rzeczywiście
wybrały prawidłowo.
• Zabawa Co to za instrument?
Instrumenty perkusyjne.
Za parawanem N. gromadzi instrumenty perkusyjne. Wybrane dzieci wchodzą za parawan
i wydają z nich dźwięki. Pozostałe odgadują, jaki instrument wydawał dźwięk. (N. zwraca
uwagę dzieci na wykorzystanie w ostatnich zabawach zmysłu słuchu).
• Zabawa Słodkie naleśniki.
Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko kładzie się na brzuchu, a drugie wykonuje na
plecach kolegi ruchy, które pokazuje i o których opowiada N. (Potem następuje zmiana).
Wsypuję mąkę do miski (wykonywanie gestu sypania mąki na plecy i zbierania mąki z pleców). Wlewam mleko i trochę wody (leżące dziecko wydaje odgłos: bul, bul, bul). Wbijam
jajko (stuk – uderzenie w jedno ramię, puk – uderzenie w drugie ramię, chlup – rozciągnięcie
dłoni na szerokość pleców). Miksuję (wykonywanie kolistych ruchów pięściami po całych
plecach – trrr, trrr, trrr). Wlewam ciasto na patelnię i smażę (wykonywanie kolistych ruchów
całymi dłońmi – psss, psss, psss). Smaruję dżemem (przesuwanie po plecach jednej dłoni – do
góry i na dół), zwijam (naśladowanie gestu zwijania), posypuję cukrem pudrem (delikatne
uderzanie palcami obu rąk). Kroję i zjadam (dzielenie pleców kantem dłoni na małe kawałki
i lekkie podszczypywanie).
Przeczytaj z nauczycielem wyrazy: tak, nie. Odszukaj je w naklejkach. Naklej wyraz
tak obok zdjęć kojarzących się z przyjemnymi zapachami. Wyraz nie naklej obok
zdjęć kojarzących się z nieprzyjemnymi zapachami.

Przeczytaj z nauczycielem. On będzie czytał wyrazy, a ty będziesz wskazywać
części ciała i mówić ich nazwy.

klasyfikowanie, orientacja przestrzenna, czytanie całościowe
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• Zabawa muzyczno-ruchowa Obserwuj bębenek.
Bębenek.
Dzieci poruszają się po sali w rytmie ósemek wystukiwanych przez N. na bębenku. Kilka
uderzeń w wolnym tempie jest sygnałem do zatrzymania się. Jeśli N. podniesie bębenek
do góry, dzieci klaszczą nad głową tyle razy, ile uderzeń usłyszą. Jeśli N. uderzy w bębenek
trzymany nisko nad podłogą, dzieci uderzają tyle samo razy dłonią w podłogę. (Dzieci
klaszczą lub uderzają po wysłuchaniu wszystkich dźwięków wykonanych na instrumencie).
• Wykonanie pachnącego dywaniku.
Wyprawka, karta nr 7, klej magic (lub wikol), zioła: majeranek, papryka słodka, ziarenka
pieprzu, liść laurowy, rozmaryn, cynamon itp.
− Smarowanie klejem wybranego wzoru, otoczonego czarnym obrysem.
− Sypanie na warstwę kleju wybranych ziół.
− Oglądanie, wąchanie, dotykanie dywaników.
Propozycja dodatkowych działań, opisanych na karcie pracy wyprawki.
Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3 (przewodnik, cz. 1, s. 122).
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Rób tak – nie rób tak.
Dzieci stoją w rozsypce w wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego. N. umawia się
z nimi, że będą naśladować jego ruchy na słowa: Rób tak. Jeżeli usłyszą: Nie rób tak – nie
powinny naśladować ruchów N.
• Zabawa Ciuciubabka.
Chustka do zasłonięcia oczu.
Jedno dziecko ma zasłonięte oczy. Jest Ciuciubabką. N. delikatnie porusza nim – obraca
w miejscu – a dzieci rozmawiają z Ciuciubabką.
Dzieci: Ciuciubabko, gdzie stoicie?
Ciuciubabka: Na beczce.
Dzieci: A co w tej beczce jest?
Ciuciubabka: Kwas.
Dzieci: To łapcie nas!
Ciuciubabka stara się złapać jedną osobę, która zostaje nową Ciuciubabką, i zabawa rozpoczyna się od nowa.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Sztafeta.
Rulon z gazety.
Dzieci są podzielone na cztery zespoły. Każdy zespół ustawia się w innym rogu, w wyznaczonym miejscu ogrodu przedszkolnego – w rzędzie. N. podaje pierwszemu zawodnikowi
z najbliższego rzędu rulon z gazety. Zadaniem dziecka jest zanieść rulon do kolejnego rzędu,
dać go pierwszemu zawodnikowi i ustawić się na końcu tego rzędu, i tak dalej, aż wszystkie
dzieci wezmą udział w zabawie.
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III
Karta pracy, cz. 1, nr 66.
Pokażcie górę kartki. Teraz pokażcie dół kartki.
Pokażcie prawą stronę kartki, a teraz – lewą.
Na górze kartki, po prawej stronie, narysujcie coś
słodkiego, a po lewej stronie – coś gorzkiego.
Na dole kartki, po prawej stronie, narysujcie coś kwaśnego, a po lewej – coś słonego.
Zabawa ruchowa Malujemy pokój.
Dzieci naśladują malowanie ścian obiema rękami równocześnie, dwoma pędzlami, zgodnie z poleceniami N.:
jedna ręka maluje pasy poziome, druga – pionowe,
obie ręce malują jednocześnie przeciwległe lub sąsiednie ściany,
jedna ręka maluje równomiernie tło, druga maluje
wzory: kropki, koła, inne figury,
jednocześnie jedna ręka maluje koła na suficie, a druga – na ścianie.
Zabawa Sprawne oczy.
Arkusz szarego papieru, gazety.
N. robi w arkuszu szarego papieru cztery otwory różniące się wielkością. Przyporządkowuje
im punkty, zaznaczone odpowiednią liczbą kół (4 – najwęższy otwór, 1 – najszerszy), które
rysuje obok otworów.
Każde dziecko robi z gazety trzy kule, ustawia się w wyznaczonym miejscu i celuje do otworów w szarym papierze, który z chętnym dzieckiem trzyma N. Każde dziecko po wykonaniu
rzutów liczy wraz z N. (dodaje) otrzymane punkty. Tytuł mistrza zdobywa dziecko, które
uzyskało największą liczbę punktów.
Pokaż górę kartki, a potem – dół kartki. Na górze kartki, po prawej stronie
narysuj coś słodkiego, a po lewej stronie – coś gorzkiego. Na dole kartki,
po prawej stronie narysuj coś kwaśnego, a po lewej – coś słonego.
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Październik, tydzień 4		
Dzień 3		

orientacja przestrzenna, sprawność manualna, mowa – zmysły

Nasze zmysły
Dźwięki wokół nas

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa z wykorzystaniem wiersza Małgorzaty Barańskiej.
Dzielenie na sylaby i, jeśli ktoś potrafi, na głoski prostych słów – nazw
obrazków.
Ćwiczenia poranne – zestaw 8.

II. 1. Ćwiczenia w liczeniu. Cel: rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.
Zabawa matematyczna Koty. Cel: rozwijanie umiejętności liczenia,
zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4.
Zabawa ruchowa Policz ile razy.
2. Nauka piosenki Nasze uszy słyszą świat. Cel: nauka piosenki.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawy orientacyjno-porządkowe: Czy
potrafisz?, Wiatraki; ćwiczenia nóg – Sprężynka.

IV 5
IV 2
I5
IV 15
IV 15
I5
IV 7
I5

III. Zabawy instrumentami – Cicho, głośno.
IV 7
Zabawa ruchowa przy piosence Nasze uszy słyszą świat.
IV 7
Oglądanie par zdjęć. Mówienie ich nazw. Określanie różnic w ich na- IV 2
zwach.
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Cele główne:
− rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
− rozwijanie umiejętności liczenia,
− zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4,
− nauka piosenki.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− dodaje i odejmuje w dostępnym mu zakresie,
− rozpoznaje i wskazuje liczbę 4,
− rozpoznaje, nazywa i pisze liczbę 4,
− śpiewa piosenkę.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: piosenka Nasze uszy słyszą świat, obrazki, odtwarzacz CD, wiersz Małgorzaty Barańskiej o częściach ciała (z książki Pokaż oko, pokaż nos. 102 wierszyki z gestami, kształcące
orientację w schemacie ciała), małe guziki, instrumenty perkusyjne, miska z wodą, metalowa
puszka, obrazki (zdjęcia) różnych kotów, kartoniki z liczbami 1, 2, 3, 4, kartoniki z czterema
krążkami, szarfy, liczmany, woreczki foliowe, tablica demonstracyjna nr 26, Przygotowanie...,
s. 10, Litery i liczby, s. 11, 12.
Przebieg dnia
I
• Zabawa z wykorzystaniem wiersza Małgorzaty Barańskiej.
Dzieci stoją w rozsypce.
					Dzieci:
Tu mam głowę.			
kładą otwartą dłoń na głowie,
Kto mi powie,				
rozkładają ręce w geście pytania,
ile włosów jest na głowie?		
potem gładzą dłońmi włosy,
Tu mam oczka				
wskazują oczy, a potem puszczają oczko,
do mrugania,
a tu uszy				
przykładają dłonie do uszu, jakby nasłuchiwały.
do słuchania.				
• Dzielenie na głoski i na sylaby (jeśli dziecko nie potrafi na głoski) prostych słów – nazw
obrazków.
Obrazki.
• Ćwiczenia poranne – zestaw 8 (przewodnik, cz. 1, s. 161).
II
Zajęcia 1. Ćwiczenia w liczeniu. Zabawa matematyczna Koty.
• Ćwiczenia słuchowe Słuchamy uważnie.
Metalowa puszka, małe guziki, liczmany.
N. wrzuca do metalowej puszki określoną liczbę małych guzików (w zakresie 6). Wrzuca je
w takim tempie, aby dzieci mogły swobodnie policzyć dźwięki wydawane przez uderzanie
guzików o puszkę. Następnie dzieci układają przed sobą tyle liczmanów, ile było dźwięków.
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Wybrane dziecko uderza określoną liczbę razy w dowolny instrument perkusyjny; dzieci
postępują jak w zabawie powyżej.
Instrument perkusyjny.
Wybrane dziecko wrzuca guziki do miski wypełnionej wodą. Jest odwrócone tyłem do pozostałych dzieci, które rysują na kartkach tyle kresek lub kół, ile dźwięków usłyszały.
Miska z wodą, guziki.
Ćwiczenia na dodawanie i odejmowanie – Oblicz i zagraj.
Woreczki foliowe, guziki.
N. rozkłada przed dziećmi woreczki foliowe oraz guziki. Każde dziecko wybiera sobie 6 guzików i wkłada je do woreczka. Potem dzieci układają przed sobą guziki, ilustrując podane
przez N. zadania. Np.
Masz 3 guziki. Mama dała ci jeszcze 1 guzik. Ile masz teraz guzików?
Miałeś 4 guziki. Siostra zabrała ci 1 guzik. Ile guzików ci zostało?
Potem dzieci potrząsają woreczkami z guzikami, wsłuchując się w ich brzmienie.
Przeliczanie w poznanym zakresie.
Sylwety (obrazki, zdjęcia) różnych kotów, kartonik z liczbą 3.
N. umieścił na tablicy sylwety (obrazki, zdjęcia) różnych kotów.
Czytanie całościowe wyrazu koty, umieszczonego nad sylwetami.
Liczenie sylwet kotów.
Dzieci liczą koty, umieszczają nad nimi, przy wyrazie, kartonik z liczbą 3 (lub z krążkami).
Numerowanie kotów.
Dzieci mówią, jak wygląda pierwszy (drugi, trzeci) kot. Słuchają imion kotów. N. podaje
imiona kotów: Śmieszek, Rybuś i Mruczek.
Dzieci wyjaśniają, dlaczego koty mają takie imiona.
Przybycie jeszcze jednego kota.
Sylwety kotów, kartonik z liczbą 3, kartonik z czterema krążkami.
N. opowiada, że właścicielka 3 kotów znalazła obok śmietnika małego, zabiedzonego kotka,
który najwidoczniej nie miał właściciela. Wzięła go ze sobą. (N. umieszcza na tablicy czwartą
sylwetę kota). Ponieważ był trochę dziki, nazwała go Dzikusek.
Ile kotów ma teraz pani?
Zamienienie kartonika z liczbą 3 na kartonik z czterema krążkami.
Zabawa ruchowo-naśladowcza Jak kotki.
Dzieci naśladują czynności wykonywane przez kotki, na hasła – nazwy tych czynności podane
przez N. Np. Kotki piją mleko, skradają się, myją, śpią, robią koci grzbiet…
Pokaz liczby 4.
Kartonik z liczbą 4.
Umieszczenie kartonika z liczbą 4 obok kartonika z czterema krążkami.
Kartonik z liczbą 4, kartonik z czterema krążkami.
Przypomnienie, jak ma na imię każdy z kotków.
Zabawa Czego jest cztery?
N. rozpoczyna zdanie, a dzieci kończą je tak, aby miało sens.
Kwadrat ma… (4 boki)
Chustka ma… (4 rogi)
Kot ma… (4 łapy)
Guzik może mieć… (4 dziurki)
Stół ma… (4 nogi)
Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 10.
Rysowanie w pętlach tylu liści w jesiennych kolorach, ile wskazują kropki (liczby).
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• Nazywanie drzew, z których pochodzą kolejne liście.
• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 11.
• Podzielenie nazw zdjęć na głoski. Połączenie obrazków z odpowiednimi liczbami, odpowiadającymi liczbie głosek w ich nazwach.
• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 12.
• Policzenie piórek i kulek na obrazkach. Odszukanie na końcu kart kartoników z odpowiednimi
liczbami. Wycięcie ich, a potem przyklejenie pod właściwymi obrazkami.
• Narysowanie na liczydłach tylu koralików, ile wskazują umieszczone w okienkach liczby.
• Pokaz prawidłowego kreślenia cyfry 4 przez N.
− Kreślenie cyfry 4 w powietrzu, na podłodze, na plecach kolegów lub koleżanek.
• Pisanie cyfry 4 po śladach, a potem – samodzielnie.
• Zabawa ruchowa Policz, ile razy.
Tamburyn.
Dzieci biegają po sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Na hasło, np. Cztery – wykonują 4 kroki do tyłu, głośno licząc, lub klaszczą 4 razy, uderzają w kolana lub o podłogę…
Czynności, jakie mają wykonywać dzieci, muszą być ustalone przed ćwiczeniem. Dźwięki
akompaniamentu są sygnałem do swobodnego biegu.
Zajęcia 2. Nauka piosenki Nasze uszy słyszą świat.
• Słuchanie piosenki Nasze uszy słyszą świat (sł. Dorota Gellner, muz. Krystyna Kwiatkowska).
Nagranie piosenki Nasze uszy słyszą świat, odtwarzacz CD.

I.
		
		
		
		
		
Ref.:
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II. Każdy z nas ma jeden nosek
Każdy z nas ma dwoje oczu,
które widzą wszystko,
		 do wąchania kwiatków,
widzą wszystko.
		 do wąchania.
Błękit nieba, biały domek,
		 Czasem także do kichania,
Znajdź utwór
zieleń traw i listków,
		 lecz, na szczęście, rzadko
we własnych zasobach
traw i listków.
		 do kichania.
Uszy słyszą ptaków śpiew,
Ref.: Uszy...
dzwonki deszczu, granie drzew,
a nad stawem chóry żab –
nasze uszy słyszą świat!

•
−
−
•

Rozmowa na temat utworu.
Co robią oczy? Do czego służy nos?
Do czego są nam potrzebne uszy?
Zabawa przy piosence.
Instrumenty perkusyjne: trójkąty, kołatki, drewienka.
N. przygotowuje trzy rodzaje instrumentów: trójkąty, kołatki, drewienka. Dzieli dzieci na
trzy zespoły.
Zwrotka 1.
Dzieci spacerują po sali, przyglądając się niebu, trawie, domom.
Refren
Dzieci zatrzymują się, tworzą trzy koła. Odtwarzają rytm piosenki: dzieci z pierwszego koła
– na trójkątach, z drugiego – na kołatkach, a z trzeciego – na drewienkach.
Zwrotka 2.
Dzieci spacerują po sali, zrywają i wąchają kwiaty.
• Ćwiczenia słuchowe: określanie, czy następujące po sobie dźwięki są coraz wyższe, czy
coraz niższe.
• Nauka piosenki (pierwszej zwrotki i refrenu) fragmentami, metodą ze słuchu.

Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Czy potrafisz?
Dzieci biegają w różnych kierunkach, mijając się. Na klaśnięcie przez N. dzieci zatrzymują
się, stają na jednej nodze, twarzą do N., drugą nogę opierają stopą o kolano nogi stojącej.
Przy powtórzeniu zabawy zmieniają nogi.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiatraki.
Szarfy.
Dzieci dobierają się czwórkami. Przez podanie prawych rąk tworzą wiatraki. Jedno dziecko,
oznaczone szarfą (początkowo N.), to wiatr. Wiatraki obracają się wokół własnej osi tak szybko,
jak szybko biega wiatr. Gdy wiatr przestaje wiać (dziecko przysiada), wiatraki się zatrzymują.
• Ćwiczenia nóg – Sprężynka.
Dzieci wykonują rytmiczne przysiady i wspięcia. N. reguluje tempo ćwiczenia, wydając
polecenia: Przysiad – wspięcie.
III
• Zabawy instrumentami – Cicho, głośno.
Dzieci stoją w rozsypce w jednej części sali. N. śpiewa imiona dzieci – raz głośno, raz cicho.
Dziecko, które usłyszy swoje imię, siada w kole, robiąc to cicho lub głośno, w zależności od
tego, jak jego imię śpiewał N.
• Podawanie przykładów głośnych dźwięków i cichych dźwięków.
Głośne dźwięki – odgłosy: burzy, galopu koni, ruchu ulicznego, lecącego samolotu, jadącego
pociągu itd.
Ciche dźwięki – odgłosy: tykania zegarka, szumu padającego słabego deszczu, szelestu liści
poruszanych wiatrem itp.
• Segregowanie instrumentów perkusyjnych na ciche i głośne.
Dzieci siedzą w kole, w którego środku znajdują się różne instrumenty perkusyjne. N. kolejno
gra na instrumentach, a dzieci dzielą je na głośne i ciche.
Głośno brzmiące instrumenty – kołatka, bębenek, tamburyn.
Cicho brzmiące instrumenty – grzechotka, małe talerzyki, drewienka.
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Zabawa na odprężenie.
Gdy N. gra na głośnym instrumencie, dzieci poruszają się głośno – tupiąc i skacząc. Gdy gra
na cichym instrumencie – poruszają się delikatnie, cicho, na palcach.
Zabawa Dyrygowanie.
Każde dziecko bierze sobie jeden instrument. Gdy N. wyciąga ręce przed siebie, dzieci grają
na swoich instrumentach cicho, a gdy wyciąga je w bok – grają głośno. Potem dyrygować
może chętne dziecko.
Przyporządkowanie graficznego zapisu głośnym instrumentom i cichym instrumentom.
N. przedstawia graficzny zapis:
instrumenty grające głośno, instrumenty grające cicho.
Granie na instrumentach według zapisu.

• Zabawa ruchowa przy piosence Nasze uszy słyszą świat (przewodnik,
cz. 1, s. 172).
• Tablica demonstracyjna nr 26.
− Obejrzyjcie pary zdjęć. Powiedzcie
ich nazwy. Czym się one różnią? (N.
pokazuje zdjęcia, a dzieci określają
różnice w ich nazwach).

26

Październik, tydzień 4		
Dzień 4		

Nasze zmysły
Codzienne hałasy

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Odszukaj ukryty przedmiot.
Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze i usprawniające narządy artykulacyjne –
Hałasy dochodzące z naszej kuchni.
Tworzenie liczby mnogiej i zdrobnień od podanych słów.
Ćwiczenia poranne – zestaw 8.

IV 13
IV 2
IV 2
I5

II. 1. Historyjka obrazkowa Nie przeszkadzaj, nie hałasuj! Cel: uświadamianie
negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Cicho – głośno.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola – zabawy
liśćmi; zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie
przedszkolnym.

IV 5

III. Otaczanie pętlami zdjęć przedstawiających miękkie przedmioty oraz
zdjęć przedstawiających twarde przedmioty i rośliny. Porównywanie
ich liczby.
Rysowanie po śladach rysunków dłoni, bez odrywania kredki od kartki.
Malowanie w zespołach swoich odczuć związanych z wysłuchanymi
utworami.

IV 12
IV 15
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I5
I8
I5

IV 8
IV 8, IV 7

Cele główne:
− uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka,
− rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− nie hałasuje,
− aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Środki dydaktyczne: tekturowe pudło, stare gazety, małe przedmioty (np.: łyżka, klocek drewniany), nożyczki, odtwarzacz CD, napisy: tak, nie, naczynie wypełnione wodą, obrazki kojarzące
się z przyjemnymi i z nieprzyjemnymi doznaniami słuchowymi, nagranie muzyki spokojnej,
skocznej, nagranie odgłosów dochodzących z kuchni, duże arkusze papieru, farby, pędzle,
karty pracy, cz. 1, nr 67, 70, tablica demonstracyjna nr 27.
Przebieg dnia
I
• Zabawa rozwijająca zmysł dotyku – Odszukaj ukryty przedmiot.
Stare gazety, średniej wielkości tekturowe pudło, różne przedmioty (np.: łyżka, klocek
drewniany).
Dzieci tną stare gazety na drobne kawałeczki. Wypełniają nimi średniej wielkości tekturowe
pudło. N. ukrywa w nim mały przedmiot. Dwoje lub troje dzieci wkłada ręce do pudła. Przewracają papierowe ścinki w poszukiwaniu ukrytej rzeczy tak długo, aż ją znajdą.
• Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze i usprawniające narządy artykulacyjne – Hałasy dochodzące
z naszej kuchni.
Nagranie odgłosów dochodzących z kuchni, odtwarzacz CD.
• Słuchanie nagranych odgłosów dochodzących z kuchni; rozpoznawanie ich.
• Ćwiczenie Porządkujemy kuchnię.
Dzieci wykonują językiem określone ruchy.
Język myje okna (zęby); język ściera pajęczyny z sufitu (podniebienia); język zamiata podłogę
(dno jamy ustnej); język myje ściany (policzki).
• Naśladowanie odgłosów.
Dzieci naśladują odgłosy wydawane przez różne przedmioty znajdujące się w kuchni.
W czajniku gotuje się woda – najpierw cichutko syczy: sssssssssss, a potem – coraz głośniej.
W garnku gotuje się zupa: bul, bul, bul – najpierw cicho i wolno, potem coraz szybciej i głośniej. Pokrywka podskakuje na garnku: trach, trach, trach – najpierw wolno, potem coraz
szybciej. Pracuje mikser: bzzzzz, bzzzzzz, bzzzz. Pracuje maszynka do mielenia mięsa: trrrrr,
trrrrr, trrrrrr. Skrzypią drzwi lodówki: iiiiii, iiiiiiii, iiiiiiii. Mama ubija tłuczkiem mięso na kotlety:
bach, bach, bach…
• Tworzenie liczby mnogiej i zdrobnień od podanych słów, np.: talerz – talerze – talerzyki;
łyżka – łyżki – łyżeczki; kubek – kubki – kubeczki; szklanka – szklanki – szklaneczki; czaj-
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nik – czajniki – czajniczki; ręcznik – ręczniki – ręczniczki; sitko – sitka – siteczka; widelec –
widelce – widelczyki.
Ćwiczenia poranne – zestaw 8 (przewodnik, cz. 1, s. 161).
II
Zajęcia 1. Historyjka obrazkowa Nie przeszkadzaj, nie hałasuj!
Wypowiedzi dzieci na temat dźwięków, jakich lubią słuchać, a jakie są dla nich nieprzyjemne.
Zabawa Spacer wśród dźwięków.
Dzieci spacerują po sali. Kiedy usłyszą dźwięk przyjemny, spacerują dalej; jeśli głośny, nieprzyjemny, przykucają i zakrywają uszy.
Segregowanie obrazków.
Obrazki, napisy: tak, nie.
N. rozkłada przed dziećmi obrazki przedstawiające, np. morze, góry, las, łąkę, halę pełną
pracujących maszyn, salę z dużą liczbą bawiących się dzieci, ruchliwą ulicę w mieście, panią
odkurzającą dywan, startujący samolot, mamę usypiającą dziecko, tatę czytającego książkę.
Dzieci określają, czy przyjemnie jest przebywać w miejscach przedstawionych na obrazkach
i czy poziom hałasu, jaki tam występuje, jest przyjemny dla naszych uszu, czy nie. Umieszczają kolejno obrazki pod napisami: tak lub nie.
Słuchanie historyjek opowiadanych przez N. (Dzieci, słuchając, oglądają kolejne obrazki).
Tablica demonstracyjna nr 27.
Posłuchajcie historyjek. Obejrzyjcie
obrazki.
W łóżeczku śpi małe dziecko. Okno jest
otwarte, pod nim szczeka pies. Mama
prosi: – Burek, przestań szczekać, nie
hałasuj. Obudzisz mi chorego synka.
Pod oknem jest zaparkowany samochód. Wysiada z niego wujek i krzyczy,
aby otworzono mu bramę do garażu.
Mama prosi: – Nie krzycz! Mój synek
jest chory i dopiero zasnął.
27
Starsza siostra wróciła do domu. Włączyła telewizor i odbija piłkę o podłogę. Mama prosi:
– Nie przeszkadzaj, nie hałasuj. Obudzisz chorego brata.
Blisko łóżeczka leży kot, przytulając się do poduszki śpiącego dziecka. Mama prosi: – Zostań,
kotku, i cichutko mrucz swoje kołysanki, aby mój chory synek mógł wypocząć.

Wypowiedzi dzieci na temat przedstawionych scenek; zwracanie uwagi na zachowania,
które miały negatywny wpływ na sen i wypoczynek chorego dziecka. Podanie przykładów
prawidłowych zachowań, kiedy w domu znajduje się chora, zmęczona lub starsza osoba.
• Podawanie przez dzieci propozycji, w jaki sposób można unikać hałasu w sali przedszkolnej.
Podkreślenie szkodliwego wpływu hałasu na organizm ludzki.
• Ćwiczenie wyciszające W cichym kręgu.
Dzieci siadają w kole i w ciszy podają sobie naczynie wypełnione wodą w taki sposób, aby
nic z niego nie wylać.
•
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• Karta pracy, cz. 1, nr 67.
− Skreślcie zdjęcia, które kojarzą się wam z nieprzyjemnymi odgłosami.
− Które zdjęcia pozostały?
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Cicho – głośno.
Na hasło Cicho – dzieci poruszają się po sali jak najciszej. Hasło: Głośno – jest sygnałem do tworzenia
hałasu – wydobywania dźwięków poprzez klaskanie,
tupanie, podskakiwanie, uderzanie rękami o podłogę
– bez używania mowy.

Skreśl zdjęcia, które kojarzą ci się z nieprzyjemnymi odgłosami. Które zdjęcia
pozostały?

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3
(przewodnik, cz. 1, s. 122).
Zabawy na świeżym powietrzu
• Spacer w pobliżu przedszkola – zabawy liśćmi.
• Przyglądanie się drzewom i krzewom – próby ich
nazywania.
• Chodzenie po opadłych liściach, bez odrywania stóp
od podłoża; naśladowanie odgłosów wydawanych przez poruszane liście.
• Podrzucanie i łapanie spadających liści.
• Zbieranie liści i zdmuchiwanie ich z dłoni.
• Układanie z liści sylwet zwierząt, przedmiotów.
• Zabawy z zastosowaniem sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 70.
− Wskażcie zdjęcia przedstawiające miękkie przedmioty. Otoczcie je czerwoną pętlą.
− Wskażcie zdjęcia przedstawiające twarde przedmioty, rośliny. Otoczcie je zieloną pętlą.
− Porównajcie liczbę przedmiotów każdego rodzaju.
− Rysujcie po śladach rysunków dłoni, bez odrywania
kredki od kartki.
• Malowanie w zespołach pod hasłem: Sami malujemy
nastrój muzyki.
Nagranie muzyki spokojnej, skocznej, odtwarzacz
CD, farby w różnych kolorach, jeden arkusz papieru
na stolik, pędzel dla każdego dziecka.
• Naprzemienne słuchanie fragmentów utworów.
• Ilustrowanie ich ruchami rąk i palców. Zwracanie
uwagi na różnice w sposobie ich poruszania się w zależności od danego fragmentu.
• Określanie, jakie kolory i linie ilustrowałyby dane
fragmenty.
• Pokaz oraz omówienie przez N., w jaki sposób można za pomocą barw, kresek, różnych linii
i plam zobrazować słyszaną muzykę, bez malowania określonych kształtów.
percepcja wzrokowa, klasyfikowanie
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Otocz czerwoną pętlą zdjęcia przedstawiające miękkie przedmioty. Otocz zieloną
pętlą zdjęcia przedstawiające twarde przedmioty i rośliny. Porównaj liczbę przedmiotów każdego rodzaju.

Rysuj po śladach rysunku bez odrywania kredki od kartki.

70

klasyfikowanie, koordynacja wzrokowo-ruchowa
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•
•
•
•
•

Wybranie przez każde dziecko farby w jednym kolorze spośród farb zgromadzonych na
stolikach.
Słuchanie muzyki i malowanie swoich odczuć związanych ze słuchaną muzyką na wspólnym
arkuszu papieru.
Prezentowanie powstałych prac.
Nadawanie tytułów muzycznym obrazom.
Zorganizowanie wystawy prac.

Październik, tydzień 4		
Dzień 5		

Nasze zmysły
Po drugiej stronie lustra

Przykładowy zapis w dzienniku i punkty z obszarów podstawy programowej
I.

Interpretowanie powiedzeń na temat oczu zwierząt w odniesieniu do
ludzi.
Zabawa Pokonaj tor przeszkód.
Powtarzanie tekstu i pokazywanie odpowiedniej części ciała (narządu
zmysłów). Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie.
Ćwiczenia poranne – zestaw 8.

IV 2

II. 1. Zabawy z wykorzystaniem lustra – W krzywym zwierciadle. Cel: podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Umiem patrzeć.
2. Zabawy z wykorzystaniem wiersza Juliana Tuwima Okulary. Cel: poznawanie różnych rodzajów okularów.
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Rzucam żołędzie; ćwiczenie równowagi – Przejdź przez okienko; zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

IV 5

I5
IV 2, IV 8
I5

I5
IV 5
I5

III. Określanie różnic między okularami przedstawionymi na zdjęciach.
IV 5, IV 12
Wskazywanie, kiedy nosimy okulary przeciwsłoneczne, a kiedy – korekcyjne. Układanie podanego wzoru z klocków w kształcie figur geometrycznych.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Ułóż to, co narysowałam.
I5
Cele główne:
− podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku,
− poznawanie różnych rodzajów okularów.
Cele operacyjne:
Dziecko:
− rozpoznaje swoje odbicie w lustrze,
− rozumie, że noszenie okularów korekcyjnych jest koniecznością.
Rozwijane kompetencje kluczowe:
− w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
− matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
− osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,
− w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
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Środki dydaktyczne: wiersze: Ireny Suchorzewskiej Przed lustrem, Juliana Tuwima Okulary,
różne rodzaje okularów, kontury okularów obrysowane na kartonie, flamastry, opaski na oczy,
nagranie muzyki tanecznej, odtwarzacz CD, klocki w kształcie figur geometrycznych, duże lustro, małe lusterka, emblematy figur geometrycznych w jednakowym kolorze, szlaczki z figur,
tamburyn, paski kolorowej bibuły, karty pracy, cz. 1, nr 68, 69, 71.
Przebieg dnia
I
• Interpretowanie powiedzeń na temat oczu zwierząt w odniesieniu do ludzi, np. sokoli wzrok,
ślepy jak kret, kocie oczy…
Dzieci próbują wyjaśnić, co oznaczają poszczególne powiedzenia.
• Zabawa Pokonaj tor przeszkód.
Opaska na oczy.
N. ustawia niezbyt skomplikowany tor przeszkód. Dzieci dobierają się parami. Jednemu
dziecku z pary N. zasłania oczy, a partner prowadzi je od startu do mety, mówiąc, w jaki
sposób ma się poruszać.
• Karta pracy, cz. 1, nr 71.
− Powtarzajcie za mną tekst i pokazujcie odpowiednie
części ciała (narządy zmysłów).
− Rysujcie szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.
Słuch, wzrok, smak,
dotyk i węch - to są
• Ćwiczenia poranne – zestaw 8 (przewodnik, cz. 1,
nasze zmysły.
Każdy o tym wie.
s. 161).
II
Zajęcia 1. Zabawy z wykorzystaniem lustra –
W krzywym zwierciadle.
• Słuchanie wiersza Ireny Suchorzewskiej Przed lustrem.
Powtarzaj za nauczycielem tekst i pokazuj odpowiednie części ciała.

Rysuj szlaczek po śladach. Jeśli potrafisz, rysuj samodzielnie pozostałe szlaczki.

Od rana robi
przed lustrem miny.
Stroi się chyba ze dwie godziny!
„Czy się uczesać
na bok, czy w loczek?
A może lepiej
zapleść warkoczyk?
Czy wziąć korale,
czy może broszkę?
Wstążkę czerwoną
czy może w groszki?
Czy wziąć sweterek
z wyszytym pieskiem,
czy może bluzkę
w kratki niebieskie?
A od tygodnia
zębów nie myje
i (daję słowo)
brudną ma szyję!!

orientacja przestrzenna, sprawność manualna
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•

Omawianie wiersza.
Wypowiedzi dzieci na temat: Po co są potrzebne lustra?
Wyjaśnienie, który zmysł ma największe znaczenie podczas przeglądania się w lustrze.
Zwracanie uwagi, jak zachowywała się przed lustrem dziewczynka opisana w utworze.
− Co było dla niej ważne, a o czym zapominała?
• Zabawa naśladowcza Lustra.
Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko stoi przed drugim, które jest lustrem, i wykonuje
proste ruchy. Lustro naśladuje ruchy partnera, który się w nim przegląda. Zabawę poprzedza
ilustrowana ruchem rymowanka.
						Dzieci:
Jesteś moim lustrem			
wykonują ukłon przed lustrem,
i robisz to, co chcę.
Ja teraz tańczyć mogę, 			
obracają się wokół własnej osi,
a ty – nie.				
wykonują przed sobą gest negacji,
Ale jeśli tańczyć skończę,		
obracają się w drugą stronę, patrzą spod daszka
uważnie na mnie patrz.			
utworzonego z ręki, klaszczą w ręce.
Lustro, lustro, powiem ci,
co czynić teraz masz.
• Pokazywanie przez dziecko wymyślonych ruchów, naśladowanie ich przez lustro, z przesunięciem czasowym (przeglądający się pokazuje ruch, lustro zapamiętuje go i powtarza).
• Zabawy z wykorzystaniem dużego lustra.
Duże lustro.
Dzieci kolejno podchodzą do dużego lustra, patrzą w nie i próbują przeobrazić się w wybraną
postać baśniową lub wybrane zwierzę. Pozostałe dzieci, patrząc na odbicie osoby stojącej
przed lustrem, starają się odgadnąć, kogo ona naśladuje.
• Zabawa Miny.
Małe lusterka.
Dzieci otrzymują małe lusterka. Robią różne miny i obserwują, jak zmieniają się ich twarze
podczas wyrażania kolejnych emocji. N. zwraca uwagę dzieci na bardzo duże możliwości
mimiczne naszych twarzy. Podkreśla, że dzieci często nie zdają sobie sprawy ze swojego
wyglądu podczas okazywania złości, gniewu, rozpaczy, ale inni ludzie to dostrzegają.
• Zapoznanie ze sposobem puszczania świetlnych zajączków, powstałych z odbicia światła
w lusterku.
Dzieci bawią się przy muzyce – puszczają świetlne zajączki, poruszając lusterkami w jej rytmie.
Lusterka, nagranie muzyki tanecznej, odtwarzacz CD.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Umiem patrzeć.
Emblematy figur geometrycznych, tamburyn, paski ze szlaczkiem z figur geometrycznych.
Dzieci otrzymują emblematy figur geometrycznych o różnych kształtach, ale w tym samym
kolorze. Poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy
w grze N. unosi do góry pasek, na którym jest narysowany szlaczek z figur. Dzieci ustawiają
się zgodnie z rysunkiem, np. 2 koła; 3 kwadraty; 2 trójkąty; 3 prostokąty; 2 koła; 3 kwadraty;
2 trójkąty; 3 prostokąty…
Zajęcia 2. Zabawy z wykorzystaniem wiersza Juliana Tuwima Okulary.
• Oglądanie różnych rodzajów okularów, np.: przeciwsłonecznych, do nurkowania, okularów
pływackich, gogli narciarskich, okularów korekcyjnych; określanie, do jakich celów się je
wykorzystuje.
Różne okulary.
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Omawianie, do czego służą okulary korekcyjne; podkreślenie ich znaczenia dla poprawy
wzroku i leczenia chorób oczu. Uświadomienie konieczności dbania o wzrok, odwiedzania
okulisty w przypadku kłopotów z oczami oraz noszenia okularów przez dzieci i dorosłych.
• Słuchanie wiersza.
Biega, krzyczy pan Hilary:
„Gdzie są moje okulary?”
Szuka w spodniach i w surducie,
w prawym bucie, w lewym bucie.
Wszystko w szafach poprzewracał,
maca szlafrok, palto maca.
„Skandal! – krzyczy. – Nie do wiary!
Ktoś mi ukradł okulary!”
Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka,
parska, sapie! Szpera w piecu i w kominie,
Znajdź utwór
w mysiej dziurze i w pianinie.
we własnych zasobach
Już podłogę chce odrywać,
już policję zaczął wzywać.
Nagle – zerknął do lusterka...
Nie chce wierzyć...
Znowu zerka.
Znalazł! Są! Okazało się,
że je ma na własnym nosie.
Text © Copyright by Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim, Warszawa 2006 ,
Poland This edition © Copyright by GRUPA MAC S.A. 2019
• Karta pracy, cz. 1, nr 68.
− Obejrzyjcie zilustrowany tekst wiersza Juliana Tuwima Okulary. Powiedzcie, co przytrafiło się panu
Hilaremu.
− Czego szukał pan Hilary? W jakich miejscach to robił?
− Gdzie znalazł okulary? Co mu w tym pomogło?
• Rytmizowanie fragmentów wiersza.
• Dopowiadanie przez dzieci zakończeń poszczególnych wersów.
N. ponownie recytuje wiersz. Dzieci dopowiadają
wybrane słowa (wytłuszczone).
• Pantomimiczne ilustrowanie wiersza recytowanego
przez N.
• Zabawa Czarodziejskie okulary.
Okulary przeciwsłoneczne.
Dzieci podają sobie w kręgu okulary przeciwsłoneczne, zakładają je i kończą zdanie: Przez czarodziejskie
okulary widzę…
• Wycinają z kartonu szablony okularów po liniach
konturowych; ozdabiają je flamastrami według własnych pomysłów. Zaginają nauszniki pod
kątem prostym; przymierzają okulary i przeglądają się w dużym lustrze.
Szablony okularów, flamastry, duże lustro.
Obejrzyj obrazki. Opowiedz historyjkę na podstawie wiersza Juliana Tuwima Okulary.
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percepcja wzrokowa, myślenie przyczynowo-skutkowe, mowa
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Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Rzucam żołędzie.
Dzieci są zebrane przed N., który stoi ze wzniesionymi rękami – dłonie ma zaciśnięte w pięści
(jakby trzymał w nich żołędzie). N. woła: Rzucam żołędzie! – i jednocześnie naśladuje rzucanie. Dzieci rozbiegają się w różnych kierunkach wyznaczonej części ogrodu przedszkolnego,
a kiedy usłyszą wołanie: Żołędzie spadły! – wykonują przysiad podparty. Potem, na znak N.,
podchodzą do niego i zabawa toczy się od początku.
• Ćwiczenia równowagi – Przejdź przez okienko.
Dzieci, stojąc, splatają ręce przed sobą, przekładają nogę przez splecione ręce i wyciągają
ją z powrotem. Przekładają przez okienko, na zmianę, lewą nogę i prawą nogę.
• Zabawy z zastosowaniem urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.
III
• Karta pracy, cz. 1, nr 69.
− Czym różnią się okulary przedstawione na zdjęciach?
Kiedy nosimy okulary przeciwsłoneczne, a kiedy –
korekcyjne?
− Ułóżcie podany wzór z klocków w kształcie figur geometrycznych.
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Ułóż to, co narysowałam.
Tamburyn, paski bibuły.
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym
na tamburynie, machając swobodnie paskami kolorowej bibuły. Podczas przerwy w grze N. rysuje
w powietrzu proste kształty. Dzieci uważnie je obserwują, a następnie odwzorowują narysowany przez N.
rysunek, układając go z bibuły na podłodze.
Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, co na nich widzisz. Czym różnią się te zdjęcia?

Ułóż podany wzór z klocków w kształcie figur geometrycznych.

percepcja wzrokowa, mowa
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