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Drodzy Nauczyciele!
Dziękujemy za wybór cyklu Planeta dzieci, zbudowanego wokół idei wychowania przez war-
tości – codziennego wspierania rozwoju dziecka, umożliwiania mu odkrywania własnych moż-
liwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, 
dobra i piękna. 

W Planecie dzieci zwróciliśmy szczególną uwagę na nauczanie wielozmysłowe – częścią cy-
klu jest nowy program wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci, bazujący na cenionej 
Metodzie Dobrego Startu autorstwa profesor Marty Bogdanowicz. 

Treści wspierające rozwój myślenia matematycznego oparto na koncepcji wczesnej matema-
tyzacji, a propozycje zabaw w kodowanie w przemyślany i uporządkowany sposób kształtują 
umiejętność logicznego myślenia. 

Scenariusze zamieszczone w Przewodnikach metodycznych stanowią bank pomysłów 
na atrakcyjne zajęcia każdego dnia od początku września do końca czerwca. Nie muszą być 
realizowane w całości: zachęcamy Państwa do dobierania scenariuszy poszczególnych zabaw 
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci w danej grupie przedszkolnej. 

• Organizacja treści – tematy tygodni w cyklu Planeta dzieci są takie same we wszystkich gru-
pach wiekowych, co ułatwia pracę z grupami zróżnicowanymi wiekowo. Propozycje scenariuszy 
zajęć każdego dnia są skupione wokół aktywności wiodącej, która w danym dniu dominuje nad 
pozostałymi:
– poniedziałek: aktywność społeczno-emocjonalna,

– wtorek: aktywność językowa,

– środa: aktywność matematyczno-przyrodnicza,

– czwartek: aktywność muzyczno-ruchowa,

– piątek: aktywność plastyczno-techniczna.

• Cele ogólne wymienione w scenariuszu zajęć dziennych nawiązują do aktywności wiodącej 
i zawierają cele poznawcze (dydaktyczny), kształcący i wychowawczy.

• Propozycje zapisu w dzienniku z odniesieniami do podstawy programowej podzielono na 
3 części – poranną, środkową i popołudniową. Nauczyciel może modyfikować zapisy w za-
leżności od realizowanych treści. Zachęcamy także do skorzystania z propozycji skróconych 
zapisów w dzienniku zamieszczonych w Klubie Nauczyciela Uczę.pl  uczę.pl

• Wykaz środków dydaktycznych zawiera wszystkie pomoce niezbędne do realizowania za-
jęć dziennych. Dodatkowo środki dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia każdej zabawy 
wymieniono na końcu jej opisu.
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W scenariuszach zajęć wybrane propozycje oznaczono piktogramami:

 Wartości – scenariusze zajęć przez dwa kolejne tygodnie skupiają się wokół jednej wartości. 
Wstęp do tematu zamieszczono na stronach otwierających w przewodniku (wraz z propozy-
cją zabawy wprowadzającej – aktywności grupowej) oraz na kartach pracy (z propozycją ak-
tywności indywidualnej). W przewodniku co dwa tygodnie zamieszczono także opowiada-
nie nawiązujące do wartości – zajęcia te są wyróżnione pomarańczowym poddrukiem.

KDS  Kącik Dobrego Startu pod redakcją naukową prof. Marty Bogdanowicz – scenariusze zajęć 
oparte na Metodzie Dobrego Startu. Podczas zajęć dzieci korzystają ze wzorów i kart zamiesz-
czonych w Wyprawce na dobry start.

 Zabawa z kodowaniem – scenariusze zajęć wspierających myślenie matematyczne, dosko-
nały wstęp do zajęć z programowania na kolejnym etapie edukacyjnym. Co dwa tygodnie 
nauczyciel dostaje propozycję zajęć, któych poziom trudności może modyfikować i dosto-
sować do możliwości grupy.

Scenariusze zajęć z wykorzystaniem języka angielskiego – propozycje zabaw i aktyw-
ności, podczas których można w naturalny sposób wprowadzić proste słownictwo języka 
angielskiego.

 Zajęcia ruchowe – zestawy ćwiczeń o narastającym stopniu trudności powiązane tema-
tycznie z treściami realizowanymi w danym tygodniu.

 Doświadczenia i eksperymenty – propozycje scenariuszy zabaw, których celem jest zapo-
znawanie dzieci z podstawowymi zjawiskami przyrodniczymi oraz kształtowanie umiejęt-
ności myślenia przyczynowo-skutkowego.

P  Scenariusze z elementami metody projektu – propozycje zajęć uwzględniających pracę 
w grupach, wspólne poznawanie tematu i prezentowanie swojej wiedzy z wykorzystaniem 
różnych technik plastycznych i technicznych.

W scenariuszach szarym poddrukiem oznaczono propozycje zajęć dla dzieci młodszych jako 
ułatwienie dla nauczyciela grup zróżnicowanych wiekowo. 
W zestawie przewodników dla każdej grupy wiekowej zamieszczono cztery scenariusze przed-
stawień teatralnych: jesienny, świąteczny, z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka oraz na zakończe-
nie roku przedszkolnego. Wypowiedzi aktorów można swobodnie łączyć lub dzielić, co umoż-
liwia dostosowanie scenariuszy do liczby dzieci w grupie.

 uczę.pl Listy do rodziców do pobrania z Klubu Nauczyciela Uczę.pl – cotygodniowe podsu-
mowanie realizowanych treści i kształtowanych umiejętności wraz z propozycją zabaw 
i aktywności domowych. Forma listów umożliwia ich modyfikowanie, a następnie dru-
kowanie lub wysłanie pocztą elektroniczną do rodziców lub opiekunów.

 uczę.pl Zapis nutowy piosenek do pobrania z Klubu Nauczyciela Uczę.pl, który umożli-
wia samodzielne odtworzenie przez nauczyciela akompaniamentów do piosenek 
na pianinie lub gitarze.

Multiplaneta do pobrania z Klubu Nauczyciela Uczę.pl – aplikacja multimedialna dla nauczy-
cieli, a w niej: elektroniczne wersje Kart pracy, Czytania i pisania i Liczenia, elektroniczne wer-
sje wzorów z Kącika Dobrego Startu oraz animacje prezentujące sposób ich kreślenia w rytm 
piosenki, aplikacja Kodowanie, aplikacja Tablica, słuchowiska o wartościach, multimedialne 
ćwiczenia dla dzieci nawiązujące do tematów tygodniowych w cyklu, Planeta dzieci – piosenka 
z zabawą, elektroniczna wersja Sensografii – wielozmysłowej monografii litery i liczby.

Jak korzystać z przewodnika
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Ogólny rozkład materiału
Numer 

tygodnia  
i dnia

Temat tygodnia i dnia
(litera, liczba, znak)

Numer  
tygodnia  

i dnia

Temat tygodnia i dnia
(litera, liczba, znak)

K
W

IE
C

IE
Ń

SZACUNEK

XXXI
Z kulturą za pan brat

(litery f, F)
XXXII

Jestem kulturalny
(liczba 9)

1 Szanujemy ludzi, rzeczy i przyrodę 1 W kinie

2 Artyści to my 2 W teatrze

3 Na wystawie 3 Praca reżysera

4 Na koncercie 4 W muzeum

5 Malujemy muzykę 5 Etnograf – kto to taki?

M
A

J

WIEDZA

XXXIII
Książka – mój przyjaciel

(liczba 0)
XXXIV

Baśnie, bajki, legendy
(litery ł, Ł; liczba 10)

1 Chcemy dużo wiedzieć 1 Legendy z różnych stron

2 Wizyta w księgarni 2 Bohaterowie baśni

3 Kupujemy książki 3 Nasze ulubione baśnie

4 W bibliotece 4 Książka – czy tylko papierowa?

5 Przedszkolna biblioteka 5 Tworzymy książkę

RODZINA

XXXV
Rodzina razem się trzyma

(litery h, H)
XXXVI Ja i moi bliscy

1 Rodzina łączy pokolenia 1 Dom to my

2 Rodzinne historie 2 Spędzamy razem czas

3 Co robi mama? 3 Każdy jest ważny

4 Co robi tata? 4 Rodzina bliska i daleka

5 Upominki dla mamy i taty 5 Święto Rodziny

CZ
ER

W
IE

C

SZCZĘŚCIE

XXXVII Lato – czas zabawy XXXVIII Kolorowe lato

1 Kiedy jestem szczęśliwy 1 W stawie

2 Coraz dłuższe dni 2 Praca pszczelarza

3 Odkrywamy rośliny na łące 3 W ulu

4 Zwierzęta na łące 4 Lato pachnie truskawkami

5 Wyprawa na letnią łąkę 5 Malujemy lato
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Objaśnienia skrótów użytych w przewodniku

N. – Nauczyciel
KP – Karty pracy
CziP – Czytanie i pisanie
L – Liczenie
W – Wyprawka
CD – płyta Nauczyciela
KDS – Kącik Dobrego Startu

Numer 
tygodnia  

i dnia

Temat tygodnia i dnia
(litera, liczba, znak)

Numer  
tygodnia 

i dnia

Temat tygodnia i dnia
(litera, liczba, znak)

CZ
ER

W
IE

C

ROZWAGA

XXXIX Żegnamy przedszkole XL Do widzenia!

1 Bądźmy rozważni 1 Będziemy uczniami

2 Żaglówką po jeziorze 2 Czego nauczyłem się w przedszkolu

3 Wycieczka w góry 3 Wakacyjne plany

4 Nad morzem 4 Dobre rady na wakacje

5 Podglądamy życie w morzu 5 Do widzenia, przedszkole



Piosenki

Planeta dzieci
sł. Karolina Karamuz, muz. Dominika Dulny

Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!
Na planecie dzieci serdecznie witamy!

Kocham, lubię, szanuję,
mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”,
„dzień dobry” i „do widzenia” –
magicznymi słowami świat zmieniam! 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!
Kto śniadanie grzecznie zjadał?  Klask, klask!
Na pytania odpowiadał?  Klask, klask!
Kto posegregował śmieci?  Klask, klask!
Ten jest przyjacielem dzieci!

Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,
lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.
Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,
zmienić świat na lepsze dziś mogę!

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do skakania w odpowiedzi na pytania!
Kto dziś rano nie grymasił?  Hop, hop!
Kto, wychodząc, światło gasił?  Hop, hop!
Kto się dzielił zabawkami?  Hop, hop!
Ten niech zawsze będzie z nami!

Staję zawsze w obronie słabszego,
codziennie robię coś dobrego.
Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję
i uśmiechem świat koloruję!

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do tupania w odpowiedzi na pytania!
Kto zakupy pomógł nieść?  Tup, tup!
Zwierzakowi kto dał jeść?  Tup, tup!
Kto pochwalił siostrę, brata?  Tup, tup!
Ten ma moc zmieniania świata!

Wiem, jak ważne są uśmiech i słowa,
na dobry start – dobra jest rozmowa.
Razem więcej zrobimy niż sami.
Zmienimy świat dobrymi uczynkami!

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy dziś do grania w odpowiedzi na pytania!
Kto pocieszał innych szczerze?  Dzyń, dzyń!
Kto przyjechał na rowerze?  Dzyń, dzyń!
O planetę kto z was dba?  Dzyń, dzyń!
Ten jest mistrzem – tak jak ja!

Cisza
sł. Urszula Kamińska, muz. Jerzy Ostrowski

Zapraszamy teraz ciszę,
niech nas lekko ukołysze.
W ciszy słychać, jak wiatr śpiewa
i jak pięknie szumią drzewa.

Sprzątamy
sł. Urszula Kamińska, muz. Jerzy Ostrowski

Już zabawy nadszedł koniec.
Żegnaj, Panie Bałaganie! 
Każda rzecz ma swoje miejsce, 
niech szybciutko wraca na nie! 

Ref.: Każdy z nas dwie ręce ma, 
posprzątamy tu raz-dwa.
Będzie czysto i wspaniale!
Na swe miejsce na regale
wrócą klocki, kredki, lale.
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PRZYJAŹŃ

SZACUNEK

Szacunek jest postawą, która wyraża uznanie innej osoby, rzeczy czy postawy za wartościową i godną 
naśladowania. Łączy się z grzecznością i troską o uczucia drugiego człowieka, poszanowaniem cudzej 
własności, docenianiem i wyrażaniem uznania.
Poza szacunkiem do osób, istnieje również szacunek do rzeczy materialnych i niematerialnych, na przy-
kład szacunek do wartości czy przyrody. Obejmuje on pełne szacunku wypowiadanie się na dany temat 
oraz troskę o ochronę idei i dóbr materialnych.
Uczenie dzieci szacunku powinno obejmować kilka pół:
– szacunek do ludzi: do osób starszych, do kobiet w ciąży, do nauczycieli, a także do siebie nawzajem 
oraz do samych siebie; 
– szacunek do szeroko rozumianej inności: innego koloru skóry, niepełnoprawności czy po prostu 
małych dziwactw, które odróżniają ludzi od siebie i sprawiają, że na świecie nie jest nudno; 
– szacunek do rzeczy: do dóbr publicznych, służących wszystkim ludziom, ale także do własnych książek 
czy zabawek; 
– szacunek do przyrody: podkreślanie konieczności segregowania odpadów, ćwiczenie dzielenia śmieci 
na odpowiednie kategorie, zachęcanie dzieci do właściwego zachowania się w lesie, wspieranie dzieci 
w oszczędzaniu energii i wody (gaszenie światła, zakręcanie kranu), odpowiedzialne dbanie o zwierzęta 
domowe.

Zabawa wprowadzająca
N. dzieli dzieci na grupy i przygotowuje dla każdej dużą kartkę papieru (A0) oraz zdjęcia lub obrazki 
przedstawiające 2 rodzaje osób: okazujące szacunek (np. wyrzucające butelki do kosza na szkło, ustę-
pujące miejsca w autobusie kobiecie w ciąży, otwierające drzwi przed staruszką z laską, układające 
książki na półce) i takie, które go nie okazują (np. śmiecące w lesie, przyklejające gumę pod krzesłem, 
siedzące na siedzeniu w autobusie, podczas gdy obok stoi kobieta w ciąży, piszące po książce). Pro-
si, żeby dzieci podzieliły kartkę linią na pół, po jednej stronie narysowały uśmiechniętą buźkę, a po 
drugiej smutną, a następnie przykleiły we właściwych miejscach obrazki przedstawiające osoby, które 
zachowują się dobrze, i te, które nie wykazują się szacunkiem. Na koniec N. omawia wybory dzieci, 
wprowadzając pojęcie szacunku. 
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Tydzień XXXI
Z kulturą za pan brat 

1.  Szanujemy ludzi, rzeczy i przyrodę 
wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęcia szacunek odnoszącego się do osób, przedmiotów, zwierząt, 
miejsc uznawanych za ważne; kształtowanie postawy poszanowania przez rozwijanie umiejętności oka-
zywania szacunku osobom, przedmiotom, zwierzętom w najbliższym otoczeniu; uświadamianie znacze-
nia właściwego zachowania się w różnych codziennych sytuacjach. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. Tworzenie miłej i życzliwej 
atmosfery, integracja grupy. „Kultura” – działanie dzieci. Przygotowanie kącika 
tematycznego. 

III.2, 6, 9; IV.19, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Kornelia i Stefan” – rozmowa o szacunku na podstawie opowiadania. „Sza-
nujemy, gdy…” – budowanie wypowiedzi, argumentowanie swojego zdania. 
„Szewc” i „Klepany” – zabawy taneczne.

III.5, 6; IV.2, 5

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16. I.5, 8; IV.7

6. Praca z KP4.2–3 – wypowiedzi na temat ilustracji, budowanie zdań popraw-
nych gramatycznie, czytanie globalne.

IV.2, 4, 5

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. Kącik Dobrego Startu. „Franciszek” – nauka piosenki. „F czy w?” – ćwiczenie 
komunikacji. „Taniec z wstążką” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe.

IV.5, 7

9. „Pantomima” – zabawa parateatralna. Przedstawianie scenek dotyczących sza-
cunku. „Granie w szanowanie” – działanie dzieci, konstruowanie gry.

IV.1, 6, 9, 11, 13

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plastikowe butelki (1,5 l), tamburyn, lina gimnastyczna, 6 pachołków, 2 dmu-
chane piłki, materiały przyniesione przez dzieci, komputer z drukarką, kartki, marker lub Alfabet, kart-
ki A5, kredki, duży karton, klej, KP4, gazety, wstążki, CD3, CD2, ołówki, mazaki, pionki, kostki do gry, 
Multiplaneta.
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I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. • więcej powitanek  uczę.pl

Dzieci stoją w kole. N. recytuje powitankę z jednoczesnym wykonywaniem ruchów. Dzieci 
naśladują i włączają się do recytowania.

Hello, friend Dzieci machają do siebie.

How are you? Kiwają do siebie głowami.

I'm very happy  Robią serduszko z dłoni.

to see you. Przykładają rękę do czoła w geście wypatrywania.

Greet your neighbor Witają się z sąsiadem po prawej.

Boogie on down. Robią ruch biodrami jak w cza-czy.

Give a jump Podskakują.

and turn around. Obracają się wokół własnej osi.

• „Kultura” – działanie dzieci. Przygotowanie kącika tematycznego. Dzieci oglądają i segre-
gują materiały przyniesione z domu – dzielą je tematycznie, np. teatr, kino, muzyka, muzeum. 
Pod kierunkiem N. przygotowują nazwę kącika Kącik kultury (napis układają z liter Alfabetu lub 
piszą na komputerze bądź odręcznie) oraz napisy do poszczególnych rodzajów materiałów i za-
wieszają w miejscu przeznaczonym na kącik. N. podaje nazwy: kino, teatr, muzyka, muzeum, 
także w języku angielskim (cinema, theater, music, museum); zwraca uwagę dzieci na podobne 
brzmienie większości z tych słów w obu językach. • materiały przyniesione przez dzieci, komputer 
z drukarką, kartki, marker, Alfabet

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. • bębenek, CD

 – „Rzeźby” – zabawa pobudzająco-hamująca. Dzieci biegają po sali. Na dowolny sygnał stają 
bez ruchu w jakiejś wymyślnej pozie, udając rzeźby. N. daje drugi sygnał, a dzieci znowu zaczy-
nają biegać. 

 – „Miejsce w teatrze” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci są ustawione w 3 szeregach, 
w szachownicę. Przez chwilę przyglądają się, w którym miejscu stoją, kto stoi obok. Na ude-
rzenie w bębenek maszerują w różne strony. Gdy ponownie pojawi się dźwięk bębenka, mu-
szą wrócić dokładanie na swoje miejsce. Zabawę należy powtarzać, aż wszystkie dzieci zajmą 
swoje miejsca. 

 – „Zegary” – ćwiczenie tułowia i mięśni szyi. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, ręce zaplecio-
ne na plecach. N. wystukuje na bębenku 2 rytmy – ćwierćnutowy i ósemkowy. Przy rytmie 
ćwierćnutowym dzieci naśladują bicie dużego zegara – ze słowami bim-bom pochylają się 
mocno do przodu z wyprostowanymi plecami i prostują; w rytmie ósemkowym recytują cyk, 
cyk cyk, cyk z jednoczesnym przechylaniem głowy raz w lewo, raz w prawo. 

 – „Malarze” – ćwiczenie ramion. Dzieci naśladują malowanie dużego obrazu. N. mówi, którą 
ręką i jakie ruchy mają wykonać, np. malarz gruntuje płótno z dołu do góry, z lewej do prawej, 
na ukos; teraz maluje duże koła.

 – „Marsz” – ćwiczenie uspokajające. Dzieci maszerują po obwodzie koła przy dowolnej pio-
sence.

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.
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II CZĘŚĆ DNIA

• • „Kornelia i Stefan” – rozmowa o szacunku na podstawie opowiadania. 

Kornelia i Stefan 
Joanna M. Chmielewska

Kornelia z rodzicami przyjechała na weekend do Karpacza. Wczoraj chodzili po górach, a dziś… 
– Mamo, gdzie dzisiaj pójdziemy? – spytała Kornelka, wyskakując z łóżka.
– Do muzeum, a potem nad wodospad – odpowiedziała mama. – Ubieraj się szybko, jedz 

śniadanie i wychodzimy.
Dziewczynka bardzo chciała zobaczyć wodospad, lecz do muzeum wcale jej nie ciągnęło. 

Była już kiedyś w muzeum z wujkiem. Widziała tam zbroje rycerskie, miecze, armaty, mundury 
chyba sprzed stu lat, mapy i tablice z jakimiś napisami. Wujek wszystko czytał i strasznie długo 
oglądał każdy eksponat, a Kornelka nie mogła doczekać się, kiedy wreszcie stamtąd wyjdą. 

– Musimy iść do tego muzeum? – spytała, sięgając po kanapkę.
– Nie musimy, ale chcemy. – Mama wrzuciła butelkę wody do plecaka. 
– Kto chce, ten chce – mruknęła Kornelia. – Ty też wolałbyś od razu iść nad wodospad, 

prawda? – zwróciła się do ulubionego misia.
Ale Stefan jak zwykle nic nie odpowiedział. Grzecznie siedział w kieszeni sukienki, skąd wy-

stawał mu tylko brązowy łepek. 
– Jak w muzeum będzie nudno, to zaczniemy marudzić – szepnęła do niego dziewczynka, 

kiedy wychodzili z pensjonatu.
***

Rodzice Kornelii zatrzymali się przed niewysokim długim budynkiem.
– Jesteśmy na miejscu. Córeczko, chcesz przeczytać, jakie to muzeum? – Tata wskazał napis 

nad wejściem.
Kornelka niechętnie pokręciła głową. Napis był długi, a ona dopiero uczyła się czytać. 

Nie obchodziło jej, co to za muzeum, więc po co miała się męczyć?
– Jestem pewien, że ci się tutaj spodoba. – Tata otworzył oszklone drzwi.
Kornelia odmruknęła coś niewyraźnie i nie rozglądając się, weszła do środka. Wyjęła Stefana 

z kieszeni, poprawiła mu kubraczek i kokardkę na szyi.
Tata kupił bilety, pani otworzyła im drzwi do sali i podała mamie informator.
– Mamo, tu są lalki w strojach ludowych! – zdziwiła się Kornelia, podchodząc do pierwszej gab-

loty. – Pani w przedszkolu pokazywała nam takie na obrazkach. Ojej, zobacz, jaki malutki dzbanek 
i filiżanki! A jaką kolorową malowaną szafę mają te lalki! I tu też są lalki! – Dziewczynka biegała 
od jednej witryny do drugiej. – I tutaj! A tam figurki górali i owieczek – mówiła podekscytowana.

– O, ile samochodzików! Ja chciałabym ten niebieski z odkrytym dachem. Jakby się go dało 
powiększyć, to dopiero by było! – Kornelia zatrzymała się przed gablotą pełną zabytkowych 
modeli aut. Wszystkie były takie śliczne, błyszczące i zupełnie inne od samochodów, które 
widywała na ulicach.

– Gdy babcia Ania była mała, to jeździły takie auta? – zapytała.
– Nie. One są jeszcze starsze. Z czasów twojej praprababci – odpowiedział tata. 
– To strasznie dawno. – Kornelia nie umiała sobie nawet wyobrazić, kiedy to mogło być. 
– Mamo, patrz, lalki babcie. – Dziewczynka wskazała figurki w długich sukniach siedzące 

przy stole. – A jakie mają miny. Jakby im się nic nie podobało.
– To posępne kobiety z Holandii. – Mama zajrzała do informatora.
– Hmm… a gdzie ja widziałem przed chwilą podobną minę? Zdaje się, że u jakiejś dziewczynki, 

która nie chciała iść do muzeum – zaśmiał się tata.
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– Nie wiedziałam, że to będzie takie muzeum. – Kornelia rozejrzała się wokoło. – Tu chyba 
są same zabawki – dodała ze zdziwieniem.

– Bo to jest muzeum zabawek – wyjaśnił tata.
– Takie specjalne muzeum dla dzieci? 
– Nie tylko dla dzieci. – Mama spojrzała na starszą panią i pana, którzy właśnie weszli do sali. 

– Dorośli mogą tu powspominać dzieciństwo, ale także dowiedzieć się wielu rzeczy. 
– Na przykład czego?
– Jakimi zabawkami bawiły się i bawią dzieci w różnych stronach świata, z jakich materiałów 

robiono kiedyś zabawki. A jak się ogląda domki dla lalek, widać, jak ludzie mieszkali, jakie mieli 
meble i przedmioty w domach…

– Mamo, patrz, jaka malutka łazienka – przerwała Kornelia. – I wanna na złotych nóżkach! 
I taki stary piec do podgrzewania wody i złoty prysznic! Babcia Ania mówiła, że jak była mała, 
też miała taki piec w łazience. 

– O właśnie, teraz już wiesz, jak wyglądały dawniej łazienki – powiedziała mama.
– I pokoje, i kuchnie. – Kornelka nie mogła się napatrzeć na domki dla lalek. Rodzice obej-

rzeli już wszystko, a ona ciągle odkrywała coś nowego; a to miniaturową maszynkę do mielenia 
w kuchni, a to fortepian w saloniku, a to wyjątkowo śliczną lalkę. 

W witrynach przy wyjściu mieszkały misie. Małe, duże, białe, brązowe, beżowe, szare, żółte, 
misie chłopcy i misie dziewczynki, misie z bajek i z filmów, na ławeczce siedziała misia panna 
młoda z welonem na głowie i pan młody w ciemnej kamizelce, a za nimi w wiklinowym fotelu 
pani misiowa. 

A co robił Stefan? Przykleił nos do szyby i wcale nie chciał się ruszyć. Może rozmawiał z mi-
siami w jakimś niesłyszalnym języku?

– Stefanie, musimy już iść. Ale jeszcze kiedyś tu wrócimy. To muzeum jest całkiem fajne, 
nie? – Kornelia poprawiła misiowi grzywkę, która przykleiła mu się do czoła. – Ciekawe, co 
w muzeum zabawek zostanie z naszych czasów? Jak myślisz?

Ale Stefan, jak to Stefan, nie odpowiedział.

Po wysłuchaniu tekstu dzieci odpowiadają na pytania N., np. Dokąd rodzice zabrali Kornelkę? 
Dlaczego na początku dziewczynka była niezadowolona? Jak zachowywała się Kornelka w mu-
zeum? Czego dowiedziała się podczas zwiedzania? Co musimy robić, by za wiele lat jakieś inne 
dzieci mogły zobaczyć, jak wyglądały dzisiejsze zabawki? Co lub kogo jeszcze trzeba szanować? 
Co to jest szacunek? Jak można okazywać, że się kogoś lub coś szanuje? • Multiplaneta

• „Szanujemy, gdy…” – mapa myśli. Dzieci na małych kartkach robią szybkie rysunki, będące 
ich odpowiedzią na pytanie: Co to jest szacunek? N. określa czas na tę pracę. Po jego upływie 
dzieci siadają w kole i opowiadają o swoich pracach i o tym, jak rozumieją pojęcie szacunek. 
Na środku leży duży karton. Osoby, które opowiedziały o swoich pracach, układają na nim 
rysunki. Następnie te pasujące do siebie układają razem. Na koniec starają się ustalić, który ro-
dzaj szacunku jest najważniejszy – N. tak kieruje rozmową, żeby doszły do wniosku, że nie ma 
najważniejszego rodzaju szacunku, wszystko i wszystkich trzeba szanować tak samo. Na środku 
N. lub piszące dziecko piszą szacunek i naklejają w formie koła obrazki wykonane przez grupę. 
Każde z dzieci kończy zaczęte przez N. zdanie: Szanujemy, gdy… • kartki A5, kredki, duży karton, 
marker, klej

• „Szewc” i „Klepany” – zabawy taneczne.  
 – „Szewc”. • CD2.24

Dzieci są ustawione parami na obrębie koła w 2 kołach współśrodkowych; koło wewnętrzne to 
chłopcy, zewnętrzne – dziewczynki. Dziewczynki i chłopcy stoją do siebie twarzami. 

 melodia a, wstęp: dzieci w parach rytmicznie maszerują po obwodzie koła; 
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  melodia b: dzieci zwrócone twarzą do siebie klękają na lewe kolano, naśladują nawijanie 
mot ka wełny, a następnie „wyciągają nici” – jedną rękę wyciągają ku górze, znowu zwijają 
motki i wyciągają drugą rękę; 
  melodia c: „wbijają gwoździe” – uderzają 3 razy pięścią w swoje kolano i raz w kolano part-
nera (powtarzają 4 razy); 

 – melodia d: wstają, chwytają się pod prawe pachy, tańczą dookoła siebie krokiem polki. 
Całość powtarzamy 3 razy.

 – „Klepany”. • CD2.23

Owcza Uderzenie dłońmi w uda (1).

rzyczek Klaśnięcie w dłonie (2).

nasz Klaśnięcie prawą ręką w prawą dłoń partnera i przytrzymanie ruchu na jego dłoni (3).

wygnał Jak 1.

owce Jak 2

wczas.  Klaśnięcie lewą ręką w dłoń partnera i przytrzymanie ruchu (4).

A ja za nim Jak 1 i 2.

ze śniadaniem, Jak 3 i 4, ale bez zatrzymania ruchu.

a on uciekł Jak 1 i 2.

w las. Klaśnięcie dłońmi w dłonie partnera (prawą w lewą i lewą w prawą).

Ruch do melodii a jest za każdym razem taki sam. Podczas melodii b w kolejnych powtórze-
niach dzieci:

  poruszają się parami krokiem dostawnym po obwodzie koła w pierwszym kierunku tańca 
(do wyboru: w prawo lub w lewo), stojąc twarzami do siebie i trzymając się za ręce;
  poruszają się parami krokiem dostawnym po obwodzie koła w drugim kierunku tańca, stojąc 
twarzami do siebie i trzymając się za ręce;
  chłopcy klękają na kolano i podnoszą rękę, dziewczynki trzymają partnera za palec i obcho-
dzą go dookoła;
  maszerują parami po obwodzie koła z rękami splecionymi z przodu (dzieci podają sobie ręce 
na krzyż).

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16. • tamburyn, plastikowe butelki (1,5 l), lina gimnastyczna, 
6 pachołków, 2 dmuchane piłki

 – „Butelkowy slalom” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci poruszają się swobodnym 
biegiem w rytm tamburyna, omijają ustawione na podłodze butelki. Gdy rytm zmieni się 
na marsz, biorą po 1 butelce do ręki i maszerując, wystukują nią rytm o dłonie. Podczas kolej-
nej zmiany odstawiają butelki na podłogę, poruszają się biegiem, ostrożnie omijają przeszkody. 
Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 – „Góra – dół” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśni. Dzieci stoją w niewielkim rozkroku, 
chwytają butelki w dłonie i wykonują ćwiczenia zgodnie z poleceniem N.: góra – dół (wyprost 
z uniesieniem butelki w górę i skłon do przodu z dotknięciem do podłogi ), w prawo – w lewo 
(skręt tułowia w prawo i w lewo bez odrywania stóp od podłogi), ósemki (w skłonie rysowanie 
butelką ósemki, okrążanie na przemian prawej i lewej stopy). Zadania wykonują naprze miennie.

 – „Podrzuć – złap” – zabawa zręcznościowa. Dzieci spacerują po sali, podrzucają i łapią butelkę. 
Dla zwiększenia efektywności można wprowadzić element rywalizacji. Dzieci, które upuszczą 
butelkę, siadają na ławeczkę. Wygrywa zawodnik, który będzie rzucał najdłużej i łapał najdo-
kładniej, tzn. jego butelka nie upadnie na podłogę. Zabawę powtarzamy kilka razy; za każdym 
razem przystępują do niej wszystkie dzieci.

 – „Przestaw butelkę” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia (brzucha). Uczestnicy zabawy są 
w siadzie skulnym, przed nimi stoją butelki. Dzieci unoszą nogi nad podłogę, chwytają butelki 
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stopami i przenoszą je z prawej strony na lewą i z powrotem. Mogą też wykonać obrót dookoła 
własnej osi, trzymając butelkę, a następnie odstawić ją na miejsce. Zabawę powtarzamy 6–8 razy.

 – „Przekładanka” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia (grzbietu). Dzieci są w leżeniu przo-
dem, przed nimi stoi butelka. Na hasło unoszą ramiona nad podłogę, chwytają butelkę i prze-
kładają z ręki do ręki przed sobą nad podłogą. Ćwiczenie powtarzamy 6–8 razy.

 – „Kto dalej rzuci?” – rzuty na odległość. N. rozciąga linę gimnastyczną w poprzek sali. Zapra-
sza dzieci na linię rzutów oddaloną od liny ok. 5 m. Dzieci kolejno wykonują rzuty na odległość, 
próbują przerzucić butelkę przez linę.

 – „Butelkowy wyścig” – zabawa bieżna. N. dzieli grupę na 2 zespoły. Dzieci stoją w 2 rzędach 
na linii startu/mety. Przed drużynami są ustawione pachołki, po 3 w każdym rzędzie. Dzieci 
kolejno pokonują trasę slalomu, tocząc przed sobą piłkę za pomocą butelki. Wygrywa zespół, 
który pierwszy ukończy bieg.

 – „Wałek” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci w siadzie płaskim z butelką nad głową. Wykonują 
ślizg butelką po nogach od ud aż do palców, robią głęboki skłon do przodu. Po chwili powoli 
podnoszą się i wracają do pozycji wyjściowej. Zadanie powtarzają 6–8 razy.

 – „Unieś butelkę” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. Ćwiczący w siadzie płaskim chwytają bu-
telkę stopami, przetaczają się na plecy, podnoszą butelkę prostymi nogami, a następnie prze-
kazują do rąk. Ręce razem z przyborem przenoszą do tyłu nad głowę i układają na podłodze. 
Siadają z butelką i przekazują do stóp. Zadanie powtarzamy 8–10 razy.

 – Marsz. Dzieci maszerują dookoła sali. Rytmicznie wystukują rytm wymyślanych przez siebie ha-
seł związanych z ochroną środowiska, np. O przyrodę bardzo dbamy, bo planetę swą kochamy.  
Śmieci sprawnie segreguję, wszystkich w koło przypilnuję. Metal, szkło, plastik, ubranie – nowe 
życie dziś dostanie. Uderzenie butelką w dłonie następuje na każdą sylabę wypowiadanych słów.

• Praca z KP4.2–3 – wypowiedzi na temat ilustracji, budowanie zdań poprawnych grama-
tycznie, czytanie globalne. • KP4 

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

Kącik Dobrego Startu pod redakcją naukową prof. Marty Bogdanowicz. Część A

• „Franciszek” – nauka piosenki. Dzieci siedzą w kręgu i uważnie słuchają piosenki. N. od-
twarza ją ponownie, recytując tekst. Dzieci powtarzają w parach, wykonując wybrane ćwi-
czenia gimnastyczne. Na koniec śpiewają wspólnie, wykonując ćwiczenia. • CD3.21

Franciszek
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Fran/ci/szek // to /i/mię //
mo/je/go // ku/zy/na. //
Fran/ci/szek // dzień / każ/dy //
od / ćwi/czeń // za/czy/na. //
U/wa/ża, // że / jeś/li //
ak/ty/wnie // dzień / zacz/nie, //
gdy / już / noc // na/dej/dzie, //
bę/dzie / mógł // spać/ smacz/nie. //

KDS

3

1 2
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 – „F czy w?” – ćwiczenie komunikacji. N. wraz z dziećmi siada w kole. Pyta: Czy tekst 
piosenki jest dla was zrozumiały? O kim ona jest? Jakie znacie dyscypliny sportowe?  
Co oznacza określenie sport to zdrowie? Czy uprawianie wszystkich dyscyplin sporto-
wych jest dobre dla zdrowia? Następnie N. prosi, by dzieci zamknęły oczy i wsłuchały 
się w tekst piosenki. Mówi: Jeśli usłyszycie głoskę f, podnieście rękę. N. powoli czyta tekst 
i czeka na reakcję dzieci. Na koniec chwali je za skupienie. Prosi, by jeszcze raz zamknęły 
oczy i powtórzyły to słowo z pary, w którym jest głoska f: wanna – fontanna, woda – foka, 
flet – wnet, żyrafa – ława. Następnie dzieci siedzą w parach, twarzami zwrócone do siebie, 
i ugniatają gazetę tak, by stała się kulą. Jedno dziecko podaje wyraz zaczynający się głoską 
f, rzuca kulę do drugiego, a to podaje wyraz zaczynający się głoską w. W kolejnych rundach 
N. zmienia pary głosek na b i p, a potem k i g. • gazety

 – „Taniec z wstążką” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe. N. rozdaje dzieciom 
kolorowe wstążki. Mówi: Wyobraźcie sobie, że bierzecie udział w konkurencji „taniec 
z wstążką”. Dzieci śpiewają piosenkę i tańczą z wstążkami do rytmu. • wstążki, CD3.21

• „Pantomima” – zabawa parateatralna. N. wybiera dzieci chętne do odegrania scenek – 
opowiada im, jak powinna wyglądać scenka, np. dziecko siedzi na krześle, podchodzi starsza 
osoba i staje obok krzesła, dziecko podnosi się, wskazuje gestem i mówi: Proszę, niech pani 
usiądzie; jedno dziecko bierze książkę, przegląda i rzuca na podłogę, a drugie podchodzi, pod-
nosi książkę i odkłada na miejsce, głaszcząc. Pozostali odgadują, jakie sytuacje zostały przedsta-
wione i w jaki sposób był wyrażony szacunek. 

• „Granie w szanowanie” – działanie dzieci. N. dzieli dzieci na zespoły. Każdy zespół wybiera 
temat, np. szacunek do przyrody, szacunek do zwierząt, szacunek do osób starszych, i konstru-
uje pasującą do niego grę. Dzieci starsze mają narysowaną na planszy jedną linię trasy; muszą 
dorysować drugą, równoległą. Dzieci młodsze mają narysowane obie linie. Obie grupy dzielą 
trasy na pola. N. pomaga ustalić, jakie pułapki i premie można zastosować w każdym przypadku, 
a dzieci oddają je za pomocą symboli. Wyznaczają linię startu i mety, ustalają zasady – kto za-
czyna, ile osób może uczestniczyć w grze itp. • kartony, ołówki, mazaki lub kredki, pionki, kostki do gry

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

2.  Artyści to my 
wiodąca aktywność: językowa

CELE OGÓLNE: wprowadzenie liter f, F; rozwijanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji 
ruchowo-słuchowo-wzrokowej; uwrażliwianie na walory estetyczne dzieł malarskich. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. „Farby wodne” – zabawa słu-
chowa z elementem ruchu. Różnicowanie głosek w, f. „Artysta” – zabawa słow-
nikowa. Tworzenie pojęcia artysta.

III.2; IV.2, 6

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Malarstwo” – rozmowa z dziećmi na podstawie zgromadzonych albumów 
lub prezentacji multimedialnej. „W pracowni malarza” – zabawa dydaktyczna. 
Wskazywanie i podawanie nazw przyborów malarza.

IV.2, 5 

5. „F jak farby” – wprowadzenie liter f, F. Ćwiczenia percepcji słuchowej i wzroko-
wej. „Farby na palecie” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.

IV.2, 4, 21

6. „Fiołki” – zabawa plastyczna. Malowanie z natury. Praca z KP4.4–5 – ćwiczenia 
analizy i syntezy słuchowej, określanie miejsca głoski i litery w wyrazach, ćwi-
czenia w czytaniu.

I.9; II.11; IV.4

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 9; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. Kącik Dobrego Startu. „Uderzamy w woreczki” – ćwiczenia ruchowo-słucho-
we. „Litera F” – ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Wystawa prac.

I.9; IV.2, 4, 8

9. „Jestem muzykantem” – zabawa naśladowcza ze śpiewem. „Kuchenni malarze” 
– zabawa grafomotoryczna z wykorzystaniem tacek i mąki. Praca z CziP61 – 
wodzenie palcem po śladzie liter f, F, pisanie w tunelu, pisanie liter po śladzie, 
po kropkach i samodzielnie, pisanie po śladzie krótkich zdań.

I.9; IV.7, 8

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zdjęcia wazonu i foki, wyraz artysta, czyste kartki w kształcie sześciokątów, 
markery, prezentacja multimedialna N., albumy zgromadzone w kąciku, paleta, farby, pędzle, mała szta-
luga, mały blejtram, nożyczki, nici, igła, młotek, pudełko sensoryczne, prostokąt, kwadraty i koła do bu-
dowania modelu wyrazu, Alfabet, litery f, F drukowane i pisane, wyrazy farby, Franek, kontur liter f, F, 
Sensografia litery i liczby, sylweta chłopca, gąbeczki do stemplowania, cienkie pędzle, komplety wy-
razów pisanych i drukowanych, instrumenty perkusyjne, dowolna kompozycja malarska, kartki, woda, 
zdjęcie wnętrza pracowni malarskiej, KP4, KDS – wzór 21, patyczki, KDS – karta 21, różne narzędzia 
pisarskie, CD3, tacki, mąka, wzór pisanych liter f, F, CziP, ołówki, kredki, woreczki.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim (s. 11). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Farby wodne” – zabawa słuchowa z elementem ruchu. N. w przeciwnych końcach sali 
wyznacza 2 miejsca – jedno dla głoski w (kładzie tam zdjęcie wazonu), drugie dla f (kładzie 
tam zdjęcie foki). Dzieci, trzymając się za ręce, poruszają się w kole przy piosence „Franek”. 
Na przerwę w muzyce N. wypowiada 1 słowo – gdy usłyszą słowo z głoską w, biegną do miejsca 
z w, a gdy słowo z f, biegną do miejsca z f. • CD3.21, zdjęcia wazonu i foki

• „Artysta” – zabawa słownikowa. N. przygotowuje sześciokąty – heksy. Na jednym pisze 
np. kolorem czerwonym wyraz artysta i zadaje pytania: Kto to jest artysta? Czym zajmuje się 
artysta? Dzieci odpowiadają, N. zapisuje odpowiedzi na kolejnych heksach, a dzieci dokładają 
je do siebie na zasadzie: łączą się te, które mówią o tym samym, np. dotyczą malarstwa, rzeź-
by, teatru czy kina. Na koniec razem z N. próbują uogólnić wszystkie wypowiedzi i zbudować 
swoistą definicję pojęcia artysta. N. podkreśla, że nie każdy, kto coś zrobi, jest artystą – jego 
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dzieło musi być wyjątkowe, budzić emocje, chęć dyskusji; artysta musi mieć talent, bardzo 
dobrze wykonywać to, czym się zajmuje, być wytrwały i ciągle ćwiczyć, by być jak najlepszy. 
Dzieci podają przykłady dziedzin, w których mogą tworzyć artyści: malarstwo – malarz, rzeź-
biarstwo – rzeźbiarz, literatura – pisarz, poeta; muzyka – kompozytor, śpiewak, piosenkarz, 
gitarzysta; teatr – aktor, reżyser itp. • wyraz artysta, czyste kartki w kształcie sześciokątów, markery 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 (s. 11).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Malarstwo” – rozmowa z dziećmi na podstawie zgromadzonych albumów lub prezen-
tacji multimedialnej. N. przygotowuje prezentację multimedialną na temat różnych stylów 
w malarstwie na przykładzie jednego tematu, np. drzewo. Dzieci porównują sposób przedsta-
wienia tematu, wybierają ten, który najbardziej im się podoba, i uzasadniają swój wybór. Mogą 
też obejrzeć zdjęcia obrazów w albumach zgromadzonych w kąciku. • prezentacja multimedial-
na N., albumy zgromadzone w kąciku

• „W pracowni malarza” – zabawa dydaktyczna. W pudełku sensorycznym są różne rodzaje 
farb, pędzli, karton do akwareli, małe blejtramy itp., a także kilka przedmiotów niezwiązanych 
z malarstwem. Dzieci za pomocą dotyku starają się rozpoznać, co to za przedmiot. Następnie 
dobierają te, które do siebie pasują, i ustalają, kto ich używa. • paleta, farby, pędzle, mała sztaluga, 
mały blejtram, nożyczki, nici, igła, młotek itp., pudełko sensoryczne

• „F jak farby” – wprowadzenie liter f, F. N. pokazuje ilustracje przedstawiające wnętrze pra-
cowni malarza. Dzieci wskazują te elementy, które rozpoznały dotykiem w poprzedniej zaba-
wie. Podają ich nazwy. N. zwraca ich uwagę na farby. 

 – dzieci przypinają biały prostokąt – wyraz farby; 
 – wyklaskują sylaby, przeliczają – przypinają 2 białe kwadraty (2 sylaby); 
 – wypowiadają kolejno głoski, przeliczają – przypinają odpowiednią liczbę kółek; 
 – określają głoskę w nagłosie, zwracając uwagę na prawidłową wymowę głoski f; 
 – wyszukują inne słowa zaczynające się głoską f. 

N. demonstruje małą i wielką literę drukowaną f, F, dzieci omawiają kształt małej litery, zwraca-
jąc uwagę na wyróżniające ją cechy, wyszukują literę w wyrazach do czytania globalnego roz-
mieszczonych w sali. W modelu wyrazu farby (głoskach) zastępują kółko literą f. Na sylwecie 
chłopca N. wiesza napis Franek – zwraca uwagę na wielką literę F. Dzieci omawiają jej kształt, 
szukają litery w wyrazach do czytania globalnego rozmieszczonych w sali. • zdjęcie pracowni 
malarskiej, sylweta chłopca, prostokąt, kwadraty i koła do budowania modelu wyrazu, Alfabet, Sensografia 
litery i liczby, wyrazy farby, Franek

Dzieci młodsze stemplują gąbkami maczanymi w farbie w szarym konturze litery F; na koniec 
kontur litery obwodzą czarną farbą za pomocą pędzla. • kontur litery F, farby, gąbeczki do stemp-
lowania, cienkie pędzle

Dzieci zdolne na kartce mają wypisane literami drukowanymi wyrazy, np. sztaluga, blejtram, 
pędzle, obrazy, malarstwo, malarz, paleta. Takie same wyrazy z liter pisanych szarym kolorem 
naklejają pod drukowanymi i piszą po śladzie. • komplety wyrazów pisanych i drukowanych

• „Farby na palecie” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Dzieci są podzielone na 
kilka zespołów, a każdy zespół to 1 kolor – muszą zapamiętać jego nazwę. Do koloru jest przy-
pisany dźwięk określonego instrumentu. Wybrane dziecko jest malarzem i gra na 1 lub 2 instru-
mentach, wywołując do biegania 1 lub 2 grupy dzieci. Grupa. której dotyczy dźwięk, głośno 
podaje nazwę koloru – należy ustalić, czy po polsku, czy po angielsku. Na hasło: Mieszam ko-
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lory! i brak dźwięku biegają wszystkie dzieci, a na hasło: Na miejsca! wracają na swoje miejsca. 
Zmiany dźwięków muszą następować bardzo często. • kilka dowolnych instrumentów perkusyjnych

• „Fiołki” – zabawa plastyczna. N. ustawia kompozycję z wazonika z fiołkami (lub innymi 
wiosennymi kwiatami: tulipanami, żonkilami, narcyzami) i dowolnego owocu na tle żółtego ma-
teriału. Dzieci mają za zadanie namalować tę kompozycję farbami plakatowymi. • kompozycja 
kwiatowo-owocowa, farby plakatowe, pędzle, kartki, woda

• Praca z KP4.4–5 – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, określanie miejsca głoski i litery 
w wyrazach, ćwiczenia w czytaniu. • KP4, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

Kącik Dobrego Startu pod redakcją naukową prof. Marty Bogdanowicz. Część B

• „Uderzamy w woreczki” – ćwiczenia ruchowo-słuchowe. Dzieci siedzą w kręgu na dy-
wanie. Dyżurni rozdają po 3 woreczki. N. proponuje śpiewanie piosenki i jednoczesne wy-
stukiwanie rytmu na woreczkach otwartą dłonią: wewnętrzną stroną dłoni, zewnętrzną 
i brzegiem. Podczas kolejnego powtórzenia dzieci mogą same wybrać sposób uderzania 
w woreczki, np. wystukiwać rytm łokciami. • woreczki, CD3.21

• „Litera F” – ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Dzieci siedzą w kręgu. N. poka-
zuje KDS – wzór 21b (z literami f, F drukowanymi i pisanymi) i pyta: Co to jest? Gdy dzieci 
się wypowiedzą, N. mówi: Tak wyglądają litery f, F pisane i drukowane, wielkie i małe. To 
taka mała rodzinka liter, które oznaczają głoskę f. Razem z innymi literami F znajduje się 
w alfabecie, czyli w wielkiej rodzinie wszystkich liter. Nabierzcie dużo powietrza nosem 
i wypowiadajcie głoskę f w sposób przerywany tak długo, na jak długo wystarczy wam 
powietrza (N. demonstruje). Następnie N. pokazuje wielką literę F na niewylepionym eg-
zemplarzu KDS – wzór 21a. Pyta, do jakiej litery jest podobna. • KDS – wzór 21

– Uczenie się wielozmysłowe. N. daje każdemu dziecku wcześniej przygotowaną kartę 
KDS – wzór 21a z wielką literą F drukowaną, wyklejoną materiałem o różnej fakturze. Prosi, 
by dzieci opisały, jaka jest w dotyku otrzymana litera, jakiego jest koloru. Pokazuje, gdzie 
należy zacząć i jak kreślić kolejne elementy litery. Dzieci wymieniają się kartami i opisują 
kilka kolejnych wzorów. N. mówi: Podczas śpiewania piosenki „Franciszek” (s. 15) będziemy 
wodzić palcem po literze na karcie. N. pokazuje tę czynność, a dzieci naśladują. Następnie 
wymieniają się kartami i powtarzają ćwiczenie. • wyklejony KDS – wzór 21, CD3.21, Multiplaneta

– Niegraficzne odtwarzanie wzoru. Każde z dzieci otrzymuje po 3 patyczki lub kredki, 
z których układa literę F na dywanie. N. sprawdza poprawność i ewentualnie koryguje. 
Następnie proponuje utworzenie litery F z patyczków wszystkich dzieci. • patyczki/kredki

– Graficzne odtwarzanie wzoru. Dyżurni rozdają farby, grube pędzle i czyste kartki A4. 
N. przypomina, w którym miejscu zacząć i jak kreślić kolejne elementy litery F. Dzieci kreślą F 
na czystych kartkach. N. sprawdza  poprawność  (kierunek  ruchu  ręki), indywidualnie  kory-
guje błędy. Potem dyżurni rozdają różne narzędzia pisarskie i KDS – karta 21, a dzieci kreślą 
literę po śladzie i samodzielnie – najpierw w ciszy, następnie śpiewając piosenkę. Podczas pi-
sania zmieniają rodzaje narzędzi pisarskich. Chętni piszą wyrazy na karcie po śladzie i samo-
dzielnie. • KDS – karta 21, farby, grube pędzle, kartki, różne narzędzia pisarskie, CD3.21, Multiplaneta

KDS
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– Wystawa prac. Dzieci wspólnie z N. przypinają prace klamerkami do sznurka. N. zachęca 
do wspólnego oglądania, chwali prace, podkreślając ich zalety i zaangażowanie autorów. 
• klamerki, sznurek

• „Jestem muzykantem – konszabelantem” – zabawa naśladowcza ze śpiewem (słowa i opis 
ruchów w cz. 3 przewodnika, s. 171). • melodia  uczę.pl

• „Kuchenni malarze” – zabawa grafomotoryczna. Dzieci na tacce z mąką rysują palcem do-
wolny obrazek. Następnie N. demonstruje sposób pisania liter f, F, a dzieci powtarzają kilka razy 
na tacce z mąką. • tacki, mąka, wzór pisanych liter f, F

• Praca z CziP61 – wodzenie palcem po śladzie liter f, F, pisanie w tunelu, pisanie liter po 
śladzie, po kropkach i samodzielnie, pisanie krótkich zdań. 
Dzieci młodsze malują literę F pędzlem na kartce, a następnie tworzą z niej to, co chcą – po-
stać, zwierzę itp. • CziP, ołówki, kredki, kartki z literą F, farby, pędzle

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

3.  Na wystawie 
wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

CELE OGÓLNE: badanie kształtów, przedmiotów w oparciu o oś symetrii i odbicie lustrzane; rozwijanie 
myślenia operacyjnego podczas obracania i składania figur geometrycznych oraz manipulowania nimi; 
dostrzeganie różnorodności i piękna w wiosennej przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem kwiatów; 
uświadamianie konieczności spokojnego i właściwego zachowania się w miejscach publicznych w zależ-
ności od ich roli; kształtowanie świadomości ekologicznej.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. „Dzieła sztuki na wystawie” – 
zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca. „Wielcy malarze” – działanie dzieci. 
Szukanie informacji o przedstawicielach polskiego malarstwa.

I.5; II.4; III.2; IV.19

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Nasze dzieła” – zabawy matematyczne: „Kleksy” – działanie dzieci. „Syme-
tryczne obrazki” – obserwacja efektów działania podczas składania papieru. 
„Tworzymy” – komponowanie z figur.

IV.12, 14

5. „W drodze na wystawę” – zabawa ruchowa naśladowcza. „Wiosenna wysta-
wa” – rozmowa na temat właściwego zachowania się w obiektach użyteczności 
publicznej na podstawie opowiadania.

I.5; II.8, 9; III.1, 5

6. Praca z KP4.6 – ćwiczenia percepcji wzrokowej, odbicie lustrzane, ćwiczenia 
grafomotoryczne. „Wiosenne kwiaty” – ćwiczenia w czytaniu, współpraca 
w zespole.

I.7, 9; IV.4

7. Spacer w okolicy przedszkola. Szukanie wybranych elementów środowiska 
przyrodniczego, rysowanie z natury. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie 
tekstów literackich.

I.7, 9; II.11; IV.3
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Na wystawie” – zabawa z kodowaniem. Odwzorowywanie kształtów z wy-
korzystaniem osi symetrii. Praca z L61 – rysowanie po śladzie i samodzielnie 
rysunku symetrycznego, przeliczanie, ćwiczenia w dodawaniu, pisanie liczb 
w kratkach. 

I.7, 9; IV.15

9. „Wiosna w sztuce” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna. „Hiacynty”, „Tulipany” 
– cięcie i składanie papieru wzdłuż osi symetrii, komponowanie.

I.7, 9; IV.11

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tamburyn, białe kartki, pipety, kolorowe tusze, rysunki przedstawiające np. 
serce, choinkę, stół, okno, balon, misia, postacie chłopca i dziewczynki, tulipan, stokrotka lub inne kwia-
ty, lusterka, komplety figur geometrycznych (np. z W14), 2 wydrukowane kody QR, tablet (tablica inter-
aktywna, telefon) z dostępem do internetu, drukarka, Alfabet, ołówki, nożyczki, klej, mazaki, KP4, zda-
nia zapisane przez N., rozsypanka sylabowa (nazwy wiosennych kwiatów), zdjęcia wiosennych kwiatów,  
Notes Odkrywcy, sznurki, z zestawu pomocy do kodowania: plansze, duże figury geometryczne 
we wszystkich kolorach, Multiplaneta, L, kredki, wyrazy: hiacynty, tulipany, kolorowe kartki A4 (białe, 
różowe, fioletowe, zielone, niebieskie, czerwone, żółte, pomarańczowe), duże kartony, szablony kropli.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim (s. 11). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Dzieła sztuki na wystawie” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca. Dzieci dzielą się 
na 2 grupy, każda otrzymuje swój sygnał rytmiczny, np.  ;   . N. gra na tamburynie 
jeden z nich, a dzieci z odpowiedniej grupy ustawiają się w dowolnej pozie – są rzeźbami na wy-
stawie; pozostałe chodzą i podziwiają rzeźby. Gdy nastąpi zmiana sygnału, zmieniają się też 
grupy. Zmiany muszą następować dość często. • tamburyn

• „Wielcy malarze” – działanie dzieci. N. kładzie przed dziećmi 2 kartki z wydrukowanym 
kodem QR, wygenerowanym przez siebie. Dzieci za pomocą tabletu lub telefonu z aplikacją 
do odczytywania kodów QR skanują kod i mówią, co znalazły – dzieci czytające odczytują 
nazwiska malarzy, np. Jan Matejko, Julian Fałat. Następnie wpisują najpierw jedno, potem dru-
gie nazwisko do przeglądarki. Dziecko czytające lub N. odczytuje, kim były te osoby i czym 
zasłynęły. Wspólnie oglądają obrazy malarzy. Określają, co malowali, czym się różnią ich dzieła, 
które im się bardziej podobają i dlaczego. Drukują zdjęcia jednego obrazu każdego z malarzy 
i umieszczają w kąciku tematycznym. Z liter układają imiona i nazwiska obu malarzy i także 
umieszczają w kąciku tematycznym. • 2 wydrukowane kody QR, tablet, tablica interaktywna albo telefon 
z dostępem do internetu, drukarka, litery

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 (s. 11).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Nasze dzieła” – zabawy matematyczne. 
 – „Kleksy” – działanie dzieci. Każde dziecko składa na pół kartkę papieru i za pomocą pipetki 

upuszcza na jedną z połówek kilka kropel kolorowego atramentu. Następnie zagina kartkę 
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ponownie i mocno prasuje dłonią. Po chwili rozkłada i ogląda efekty, opowiada o tym, co 
powstało, co kleks przypomina, nadaje swojej pracy tytuł. N. zadaje pytanie: Co zaobserwo-
waliście? Dzieci mają dojść do tego, że prawa strona wygląda tak samo jak lewa. • białe kartki, 
pipety, kolorowe tusze

 – „Symetryczne obrazki” – obserwacja efektów. N. daje dzieciom kilka symetrycznych obraz-
ków przedstawiających np. serce, choinkę, stół, okno, balon, misia, postacie chłopca i dziew-
czynki, tulipan, stokrotkę. Dzieci składają wycięte kształty i sprawdzają, czy lewa strona jest 
odbiciem prawej; upewniają się, przykładając do linii zgięcia lusterko. Następnie wśród przed-
miotów w sali szukają takich, które są symetryczne, lub szukają w przedmiocie linii symetrii 
(N. może zapytać: W którym miejscu w samochodzie należy przyłożyć lusterko, by połowa 
samochodu wraz z odbiciem wyglądała tak samo jak cały samochód?). Na koniec szukają 
osi symetrii w figurach geometrycznych: kole, trójkącie, prostokącie, owalu, kwadracie (koło, 
owal, kwadrat, prostokąt jako figury z kilkoma osiami symetrii). • symetryczne rysunki, lusterka, 
komplety figur geometrycznych (np. z W14)

 – „Tworzymy” – komponowanie z figur. Dzieci biorą po 1 kartce, składają na pół i mają za za-
danie ułożyć kompozycję z figur geometrycznych tak, by po lewej stronie zagięcia wyglądała 
tak samo jak po prawej. Jeśli brakuje im odpowiednich figur, odrysowują je na kolorowym 
papierze, wycinają i naklejają. Na koniec podpisują prace imieniem – tak jak potrafią. • figury 
geometryczne (np. z W14), kolorowe kartki, ołówki, nożyczki, klej, mazaki

• „W drodze na wystawę” – zabawa ruchowa naśladowcza. Dzieci ruchem ilustrują opowia-
danie N.: Pewnego dnia dzieci z przedszkola/szkoły wybrały się na wystawę rzeźb. Założy-
ły buty (naśladują zakładanie butów), kurtki (naśladują zakładanie i zapinanie kurtek) i czapki 
(naśladują nakładanie czapki). Pomaszerowały na przystanek autobusowy (maszerują w ryt-
mie podanym przez N.). Zaczekały na autobus (stoją kilka sekund), a gdy podjechał, wsiadły 
do niego (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan). Autobus ruszył (szybki trucht), ale co jakiś 
czas zatrzymywał się na różnych przystankach (zatrzymują się na przerwę w rytmie). Gdy 
dojechały na miejsce, wysiadły z autobusu (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan) i weszły 
do muzeum (pięć kroków do przodu). Tam zdjęły czapki i kurtki i powiesiły na wieszakach 
(naśladują zdejmowanie i wieszanie). Spacerowały pośród eksponatów (kroki w bardzo wolnym 
tempie), z uwagą im się przyglądały (mocne skręty głowy w prawo i lewo) i podziwiały (ruchy 
głową w kierunku ramienia w jedną i drugą stronę). Gdy już wszystko zobaczyły, założyły kurtki 
i czapki (naśladują ubieranie się), poszły na przystanek (marsz), wsiadły do autobusu (3 kroki 
z wysokim unoszeniem kolan) i szybko pojechały w drogę powrotną (bieg w szybkim tempie). 
Wysiadły (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan) i pomaszerowały do przedszkola/szkoły 
(marsz). Gdy zdjęły ubranie i buty (naśladują czynności), zmęczone położyły się na dywanie 
(leżenie na plecach i 4 głębokie wdechy i wydechy) . • tamburyn

• „Wiosenna wystawa” – rozmowa na temat właściwego zachowania w obiektach użytecz-
ności publicznej na podstawie opowiadania.

Wiosenna wystawa
Beata Gawrońska

Ignacy mieszkał w bloku z rodzicami i starszą siostrą Marcelą. Właśnie zaczynała się wiosna. 
Chłopiec bardzo lubił, gdy robiło się coraz cieplej, trawa zaczynała zielenieć, a drzewa nie były 
już szarobrązowe, bo na gałęziach pojawiała się zieleń – znak, że za chwilę z pąków rozwiną się 
liście. Chłopiec nie mógł się już doczekać, kiedy w skrzynce na balkonie zobaczy pierwsze wio-
senne kwiaty. Cebulki posadzili z mamą jesienią, a on – choć dobrze wiedział, że zimą nic tam 
nie wyrośnie – i tak od czasu do czasu sprawdzał, czy może pojawił się choć malutki kiełek.
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Pewnego dnia Marcela wpadła jak bomba do domu.
– Jutro w hali obok naszego bloku będzie można oglądać wiosenną wystawę – zawołała 

od progu. – Czy będę mogła się tam wybrać? – Spojrzała na mamę.
– Oczywiście – odpowiedziała mama. – Pójdziemy wszyscy.
Ignacy aż klasnął z radości, tak spodobał mu się pomysł tej wycieczki. Chłopiec był już kilka 

razy na wystawach. Wiedział, że ogląda się na nich różne rzeczy nazywane eksponatami, które 
są poustawiane tak, by każdy je dobrze widział, i mają etykietki z nazwami. Widział obrazy, 
rzeźby, a nawet dziwaczne meble, którymi zachwycała się mama, choć krzesło wcale nie przy-
pominało krzesła, tylko jakby korzeń drzewa. 

Następnego dnia wstał wcześnie rano, wyszykował się i nawet przygotował dla wszystkich 
kanapki, byleby tylko jak najszybciej wyruszyć. 

– No, szybciej, szybciej – pospieszał Marcelę, która w skupieniu chrupała paprykę.
Gdy w końcu wyszli z domu i dotarli do hali, zrobiło się pięknie, kolorowo i wiosennie. 

Na olbrzymich stołach i na podłodze nie wiadomo skąd pojawiła się trawa, a obok stały tulipa-
ny w tysiącach kolorów, hiacynty, żonkile, narcyzy i inne kwiaty, których Ignaś nie znał. W po-
wietrzu unosił się cudny zapach. Nagle Ignacy zobaczył dwoje dzieci, które wbiegły na trawę 
i zerwały kilka tulipanów. Na szczęście jakiś pan, chyba ich tata, szybko je do siebie przywołał. 
Przykucnął i patrząc im prosto w oczy, zdecydowanym głosem coś tłumaczył. Ignacy domyślił 
się, o czym mówił – przecież na wystawie nie wolno dotykać eksponatów, a już na pewno nie 
można ich niszczyć. Służą do oglądania i podziwiania przez wszystkich. 

– Zobacz – pokazał Marceli – obok wejścia jest stoisko, na którym można kupić takie same 
kwiaty i zabrać do domu. Nie wiem, po co te dzieci je zrywały…

Marcela chciała coś odpowiedzieć, ale jej uwagę odwróciły najpiękniejsze narcyzy, jakie 
w życiu widziała. Pobiegła szybko w tamtym kierunku, a Ignacy za nią. 

Mama, Marcela i Ignacy bardzo długo chodzili jeszcze po terenie wystawy i podziwiali wy-
stawione kompozycje. Na szczęście już nikt nie próbował dotykać czy zrywać kwiatów. 

– Bardzo dobrze się dziś zachowywaliście – pochwaliła mama. – W nagrodę możecie sobie 
wybrać po jednej doniczce z kwiatkiem na stoisku handlowym. 

Ignaś wybrał piękne żółte tulipany, które kojarzyły mu się z ciepłym wiosennym słońcem. Mar-
cela wprost nie posiadała się z radości, że może zabrać do domu narcyzy, które tak ją zachwyciły. 

Gdy rodzina opuściła wystawę, Ignacy zauważył, że dwoje dzieci, który wcześniej zrywały 
tulipany, także niesie po doniczce z kwiatami. I – co najważniejsze – obchodzi się z nimi bardzo 
ostrożnie i z szacunkiem. „Chyba rozmowa z tatą pomogła” – pomyślał. 

Po powrocie do domu Ignaś postawił doniczkę z tulipanami na parapecie i pielęgnował je 
codziennie. A po kilku dniach pojawiły się też hiacynty w skrzynkach na balkonie. Teraz było 
już pewne, że nadeszła wiosna. 

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania N.: Dokąd poszedł Ignaś z mamą 
i siostrą? Jakie eksponaty oglądał? Co wydarzyło się na wystawie? Co to jest wystawa? Jeśli 
to możliwe, dzieci wpisują do internetowej przeglądarki grafiki hasło wystawa i podczas oglą-
dania zdjęć starają się doprecyzować znaczenie pojęcia (wystawa malarska, rzeźby, kwiatów, 
mebli, zwierząt itp.). Czy w naszym przedszkolu (naszej szkole) jest wystawa, a jeśli tak, to 
gdzie? Jak należy się zachowywać na wystawie lub w innym miejscu publicznym, czyli takim, 
do którego przychodzi wiele osób, np. w kinie, teatrze, muzeum? N. pokazuje zdania, np. Eks-
ponaty podziwiamy, ale ich nie dotykamy. Dobry przykład dajemy – eksponaty szanujemy! 
Dzieci próbują wspólnie je odczytać. Następnie każde recytuje jedno z tych zdań, rytmizu-
jąc je w dowolny sposób (pomaga sobie klaskaniem, tupaniem, pstrykaniem na palcach itp.).  
• tablica interaktywna lub komputer z dostępem do internetu, zdania zapisane przez N.
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• Praca z KP4.6 – ćwiczenia percepcji wzrokowej, odbicie lustrzane, ćwiczenia grafomoto-
ryczne. • KP4, ołówek, kredki 

• „Wiosenne kwiaty” – ćwiczenia w czytaniu. Dzieci są podzielone na tyle zespołów, ile jest 
nazw kwiatów (w zespołach są dzieci czytające na takim samym poziomie). Każdy zespół do-
staje nazwę pociętą na sylaby: dla dzieci zdolnych hiacynty, żonkile, dla pozostałych: narcyzy, 
krokusy, tulipany. Każdy zespół układa nazwę z rozsypanki i dobiera do niej zdjęcie kwiatów. 
Jeśli dzieci nie wiedzą, jak wygląda kwiat, N. naprowadza je opisem słownym. • rozsypanka sylabowa 
(nazwy wiosennych kwiatów), zdjęcia kwiatów

• Spacer w okolicy przedszkola. Szukanie oznak wiosny. Dzieci na spacer zabierają Notes 
Odkrywcy i kredki. N. określa zadanie: Odszukajcie i narysujcie 2 różne wiosenne kwiaty. Ustal-
cie, jak się nazywają, i jeśli potraficie, zapiszcie ich nazwę oraz kolor. Jeśli nie, poproście o po-
moc inną osobę. Dzieci ustalają i wyznaczają kierunki marszu. Zajęcia można przeprowadzić 
w przedszkolnym ogrodzie, parku, na skwerze lub w trakcie spaceru, oglądając ogródki przydo-
mowe. Po powrocie dzieci dzielą się spostrzeżeniami. • Notes Odkrywcy, kredki

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• • „Na wystawie” – zabawa z kodowaniem.

Odwzorowywanie kształtów z wykorzystaniem osi symetrii. N. przypomina, czym jest sy-
metria. Pyta, gdzie możemy ją dostrzec w życiu codziennym (ciało człowieka, motyl, grzyb, 
szczyty gór i ich odbicie w tafli jeziora itp.). Rozdaje dzieciom plansze, sznurki i zestaw dużych 
figur geometrycznych. Na środku swojej planszy kładzie sznurek – tłumaczy, że to oś symetrii. 
Mówi, że wspólnie stworzą abstrakcyjne dzieło sztuki. Po lewej stronie osi układa kwadraty 
(rys. 1) i prosi dzieci, by tak samo ułożyły je na swojej planszy, a potem odwzorowały ten układ 
po prawej stronie osi. W kolejnym etapie dokłada kilka kwadratów (rys. 2), potem znów (rys. 3), 
a dzieci odwzorowują. Zabawa trwa do zapełnienia planszy.

Rys. 1  Rys. 2 Rys. 3

  
W kolejnym etapie dzieci pracują w parach. Jedna osoba układa dowolny układ z figur po lewej 
stronie osi, a druga odwzorowuje go po prawej. Potem dzieci zamieniają się rolami. W tym eta-
pie mogą już wykorzystywać wszystkie duże figury geometryczne. • sznurki, z zestawu pomocy 
do kodowania: plansze, duże figury geometryczne we wszystkich kolorach, Multiplaneta

• Praca z L61 – rysowanie po śladzie i samodzielnie symetrycznego rysunku, przeliczanie, 
ćwiczenia w dodawaniu, pisanie liczb w kratkach. • L, ołówek, kredki
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• „Wiosna w sztuce” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna. Dzieci 
dzielą się na dwa zespoły. Losują nazwę kwiatów: hiacynty lub tuli-
pany. • wyrazy hiacynty, tulipany   

 – Hiacynty. Dzieci składają kartkę A4 wzdłuż długiego brzegu 2 razy, 
dzieląc ją na 4 kawałki. Każdy pasek tną na centymetrowe kawałki 
wzdłuż krótkiego brzegu i sklejają w kółko. Na owalu naklejają kółka 
jedno obok drugiego w różne strony. Zieloną kartkę składają na pół 
i rozcinają wzdłuż linii zagięcia. Jedną część składają 3 razy na pół 
wzdłuż długiego brzegu – powstanie łodyżka. Z drugiej połowy ro-
bią liście – składają na pół i wycinają kształt liścia przez całą długość 
kartki. Łączą wszystkie elementy, doklejając do łodygi kwiat i liście. 
Z kwiatów robią kompozycję na kartonie – oddzierają kawałki zie-
lonych i niebieskich pasków w różnych odcieniach, komponują tra-
wę i tło. • kolorowe kartki A4 (białe, różowe, fioletowe, zielone, niebieskie),  
nożyczki, klej, duży karton   

 – Tulipany. Dzieci od szablonu odrysowują kształt kropli – dla 1 dzie-
cka 3 krople. Dwie z nich składają na pół, wzdłuż osi symetrii. Zieloną 
kartkę składają wzdłuż długiego boku i rozcinają na pół. Przez wielo-
krotne składanie tworzą łodygę. Naklejają na nią niezłożoną kroplę 
ostrym końcem do góry. Na kroplę naklejają dwie złożone tak, by 
stykały się na dole i rozchodziły na boki na górze z linią zagięcia od 
środka. Z drugiej połowy zielonej kartki robią liść (tak samo jak liść 
hiacynta) i doklejają go do łodygi. Z przygotowanych tulipanów robią 
kompozycję tak samo jak w przypadku hiacyntów.
Dzieci naklejają nazwę swoich kwiatów (wyrazy z losowania) na dole lub na górze kartonu. 
Kompozycje zawieszają na wystawie. • szablony kropli, kolorowe kartki (czerwone, żółte, pomarańczowe, 
białe, zielone, niebieskie), nożyczki, klej, ołówki, karton

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

4.  Na koncercie 
wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęcia koncert; rozwijanie myślenia logicznego i wrażliwości słuchowej; 
kształtowanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; uświadamianie roli 
właściwego zachowania się podczas koncertów w zależności od rodzaju muzyki i miejsca.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. „Jestem muzykantem” – zaba-
wa naśladowcza ze śpiewem. „Nutka” – zabawa na koncentrację. 

I.5; III.2, 8

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Na koncercie” – zabawy muzyczno-ruchowe: „Wycieczka” – zabawa rucho-
wa. Ilustrowanie ruchem opowiadania. „Próba orkiestry” – zabawa słuchowa. 
Rozpoznawanie instrumentu na podstawie dźwięku. „Na koncercie” – zabawa 
improwizacyjna. Rozmowa, określanie różnic w zachowaniu widzów. „Instru-
menty w orkiestrze” – zabawa słuchowa. Czytanie globalne nazw instrumen-
tów. „Przedszkolny koncert” – gra na instrumentach, instrumentacja utworu. 
„Na koncercie” – rozmowa z dziećmi. 

III.6; IV.1, 4, 7, 21

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16. I.5, 7, 8

6. Praca z KP4.7 – wskazywanie na rysunkach takich samych elementów, ćwi-
czenia w czytaniu.

IV.4, 9

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.5; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. Praca z CziP62 – odszukiwanie liter f, F w tekście, łączenie takich samych 
sylab, czytanie tekstu. „Taniec węgierski” – zabawa taneczna. „Grzechotki” – 
zabawa konstrukcyjna. Budowanie instrumentu perkusyjnego. 

I.6; IV.4, 7

9. „Zaśpiewaj” – zabawa słuchowa. Śpiewanie dźwięków wyższych lub niższych 
od podanego. „Gramy” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Powtarzanie układu 
dźwięków na instrumencie.

IV.7, 11

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plastikowe butelki (1,5 l), lina gimnastyczna, 6 pachołków, 2 dmuchane piłki, 
drobny przedmiot, kołatki, grzechotki, tamburyna, pudełka po jogurcie z gumką, trójkąty, zdjęcia instru-
mentów z Multigrafii (gitara, akordeon, skrzypce, trąbka, kontrabas, harfa, flet poprzeczny, perkusja) 
i etykiety do nich, tablica interaktywna lub laptop z dostępem do internetu, filmy, piłka, CziP, kredki, 
CD2, aluminiowe puszki po napojach, taśma klejąca, papier kolorowy samoprzylepny, nożyczki, groch, 
dowolny instrument melodyczny, dzwonki chromatyczne.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim (s. 11). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Jestem muzykantem – konszabelantem” – zabawa naśladowcza ze śpiewem. Dziecko, 
które prowadzi zabawę, wymyśla ruchy naśladujące grę na poszczególnych instrumentach. 
Pozostali naśladują jego ruchy. • piosenka  uczę.pl

• „Nutka” – zabawa na koncentrację. Dzieci siedzą w kole, jedno jest w środku. Recytując ry-
mowankę, przekazują sobie nutkę (drobny przedmiot) tak, by dziecko w środku nie zauważyło, 
kto ją ma. 

Jak przyjemnie, jak wesoło, 
kiedy nutka krąży w koło. 

Nutka tu, nutka tam, 
Ja tę nutkę złapię sam.

Zadaniem dziecka w środku jest odgadnięcie, kto ma nutkę. Dzieci nie przerywają recytacji, 
dopóki dziecko szukające nie powie głośno imienia osoby, która ma nutkę. • drobny przedmiot
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• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 (s. 11).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Na koncercie” – zabawy muzyczno-ruchowe.
 – „Wycieczka” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się zgodnie ze słyszanym akompaniamen-

tem: marsz, bieg, podskoki. • melodia  uczę.pl

 – „Próba orkiestry” – zabawa słuchowa. Dzieci dzielą się na 5 zespołów, z których każdy dostaje 
1 rodzaj instrumentów (kołatki, grzechotki, tamburyna, pudełka po jogurcie z gumką, trójkąty) 
i zajmuje inną przestrzeń w sali. Na środku sali za parawanem siedzi dziecko. Ma po 1 egzem-
plarzu wszystkich instrumentów wykorzystywanych w zabawie. Wybiera dowolny, gra na nim 
wymyślony rytm, a grupa z takim instrumentem powtarza za nim. Zmiany instrumentów mu-
szą następować dość często. Po pierwszym razie do dziecka za parawanem dochodzi drugie 
i będą grały jednocześnie na 2 różnych instrumentach. Razem z nimi muszą zagrać zespoły 
z takimi samymi instrumentami. Dzieci za parawanem 2–3 razy zmieniają instrumenty. Zabawę 
powtarzamy maksymalnie 4 razy, za każdym razem dokładając 1 rodzaj instrumentów. • kołatki, 
grzechotki, tamburyna, pudełka po jogurcie z gumką, trójkąty

 – „Na koncercie” – zabawa improwizacyjna, rozmowa. Dzieci słuchają nagrań 2 rodzajów 
dźwięków – nagrania orkiestry kameralnej i zespołu rockowego – tańczą przy nich dowolnie. 
Po wysłuchaniu opowiadają, czym różniły się te dwie melodie, jaki miały charakter – do czego 
zapraszały. • CD2.34, CD2.36

 – „Instrumenty w orkiestrze” – zabawa słuchowa. N. układa przed dziećmi zdjęcia instrumen-
tów (gitara, akordeon, skrzypce, trąbka, kontrabas, harfa, flet poprzeczny, perkusja) i odtwarza 
ich dźwięki, nie podając nazwy instrumentu. W tym celu wykorzystuje pakiet Multigrafia, 
z którego skanuje kod QR odpowiedniego instrumentu. Dzieci odgadują nazwę i kładą właś-
ciwą etykietę pod obrazkiem. Głośno czytają nazwę. N. podaje nazwy w języku angielskim 
(gitara – guitar, akordeon – accordion, skrzypce – violin, trąbka – trumpet, kontrabas – double 
bass, harfa – harp, flet poprzeczny – flute, perkusja – drums). • zdjęcia instrumentów z Muligrafii 
(gitara, akordeon, skrzypce, trąbka, kontrabas, harfa, flet poprzeczny, perkusja) i etykiety do nich, telefon 
z aplikacją do czytania kodów QR

 – „Przedszkolny koncert” – gra na instrumentach. N. dzieli dzieci na 5 zespołów, jak w zabawie 
„Próba orkiestry”. Każdy zespół wybiera 1 rodzaj instrumentów. Na początku N., potem jedno 
z dzieci dyryguje orkiestrą – podczas „Tańca węgierskiego” J. Brahmsa wskazuje, które instru-
menty mają grać w danym momencie. Instrumenty zmieniamy zgodnie ze zmianami tempa, 
dynamiki, charakteru muzyki. • CD2.32, kołatki, grzechotki, tamburyna, pudełka po jogurcie z gumką, 
trójkąty

• „Na koncercie” – rozmowa z dziećmi. N. odtwarza fragmenty filmów przedstawiających 
zachowanie widzów na koncercie w filharmonii, na koncercie rockowym i na koncercie plene-
rowym (z internetu). Ukierunkowuje obserwację pytaniami: W jakich miejscach mogą odbywać 
się koncerty? Jak zachowują się ludzie na każdym z koncertów? W jaki sposób okażemy ar-
tystom, że szanujemy ich muzykę? W jaki sposób widzowie mogą pokazać, że koncert im się 
bardzo podobał? • tablica interaktywna, laptop z dostępem do internetu, filmy z zasobów N.

• „Koncert i koncert” – zabawa ruchowa. Dzieci podczas utworów granych przez zespół ro-
ckowy dynamicznie ruszają się w dowolny sposób; gdy usłyszą orkiestrę symfoniczną, siadają 
spokojnie i poruszają delikatnie głowami. • CD2.26, CD2.34

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16 (s. 14).
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• Praca z KP4.7 – wskazywanie na rysunkach takich samych elementów, ćwiczenia w czy-
taniu. • KP4, ołówki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

 – „Koncert w plenerze” – zabawa twórcza. Dzieci na terenie wyznaczonym przez N. szukają 
elementów, z których będą mogły wydobywać dźwięki przez uderzanie, pocieranie, tupanie 
itp. Wszyscy śpiewają piosenkę „Święta Wielkanocne”, akompaniując sobie w wybrany przez 
siebie sposób.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• Praca z CziP62– odszukiwanie liter f, F w tekście, łączenie takich samych sylab, czytanie 
tekstu. • CziP, kredki

• „Taniec węgierski” – zabawa taneczna. Dzieci ustawione w kole naśladują ruchy N. 
1 – cwał boczny w prawo, na koniec zeskok na dwie nogi.
2 – cwał boczny w lewo, na koniec zeskok na dwie nogi.
3 – jak 1. 4 – jak 2.
5 – obroty dookoła własnej osi drobnymi krokami z unoszeniem pięt do pośladków i z rękoma 
na biodrach.
6 – zatrzymanie twarzą do środka koła i wolne wystawianie raz nogi lewej, raz prawej (4 x).
7 – jak 5. 8 – jak 6. 9 – jak 5.
10 – trucht w miejscu z unoszeniem pięt do pośladków i machaniem rękami na boki (2 powtó-
rzenia melodii).
11– zatrzymanie, 2 kroki dostawne w prawo i obrót dookoła własnej osi (4 powtórzenia).
12 – jak 1. 13 – jak 5. 14 – jak 6.
15 – trzy mocne przytupy w miejscu. • CD2.32

• „Grzechotki” – zabawa konstrukcyjna. Dzieci do aluminiowych puszek po napojach wsypu-
ją ziarna grochu i zaklejają otwór taśmą samoprzylepną. Samą puszkę oklejają samoprzylepnym 
papierem kolorowym według własnego pomysłu. • aluminiowe puszki po napojach, taśma klejąca, pa-
pier kolorowy samoprzylepny, nożyczki, groch

• „Zaśpiewaj” – zabawa słuchowa. N. wskazuje dziecko, mówiąc: (Imię dziecka), zaśpiewaj 
wyżej/niżej, i gra na dowolnym instrumencie melodycznym (pianino, dzwonki, flet, gitara) wy-
brany przez siebie dźwięk. • dowolny instrument melodyczny 

• „Gramy” – zabawa z dzieckiem zdolnym. N. i dzieci mają dzwonki chromatyczne. N. gra 
fragment (4–5 dźwięków) wymyślonej przez siebie melodii, a dzieci mają za zadanie powtórzyć 
to, co usłyszały. Następnie melodie do powtórzenia wymyślają dzieci. • dzwonki chromatyczne

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

5.  Malujemy muzykę 
wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: wprowadzenie nazw dźwięków gamy C-dur do czytania; rozwijanie ciekawości poznaw-
czej podczas obserwacji doświadczenia; kształtowanie wrażliwości na elementy muzyki – tempo, cha-
rakter, barwę.
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. „Taniec węgierski” – zabawa 
taneczna. Utrwalenie wprowadzonego układu tanecznego. „Kapela” – zabawa 
naśladowcza. Powtarzanie prezentowanych ruchów.

III.2; IV.1, 7

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Wiosenny krajobraz z brzozami” – zabawa muzyczno-plastyczna. Wykonywa-
nie ruchów do muzyki, tworzenie kompozycji plastycznej. „Wyżej – niżej” – za-
bawa słuchowa. Odnajdywanie dźwięku wyższego lub niższego.

I.9; IV.1, 7, 8

5. „Kolorowe płytki” – zabawa dydaktyczna z mierzeniem. Porządkowanie wiel-
kości rosnąco. „Układamy gamy” – zabawa słuchowo-wzrokowa. Czytanie  
sylab.

IV.4, 13

6. Praca z L62 – ćwiczenia w porównywaniu długości, wskazywanie prostokątów 
o tej samej długości, kolorowanie.

I.9; IV.13

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 9; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Artystyczna woda” – doświadczenie. Obserwacja przesączania się wody, ilu-
strowanie przebiegu i wyników doświadczenia. „Nuty do domu” – zabawa ru-
chowa orientacyjno-porządkowa, liczenie dźwięków.

IV.13, 15, 19

9. „Kapela Jasia” – zabawa grafomotoryczna. Rysowanie na tackach z kaszą. „Ko-
tek” – zabawa z dzieckiem zdolnym, granie na dzwonkach według wzoru.

I.9; IV.4, 7

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: dzwonki, 8 pasków o różnej długości w kolorach płytek dzwonków, białe pa-
ski o długości pasków kolorowych, lina lub skakanka, cyfry 1–8, kredki, sylaby z nazwami nut, L, kredki, 
parzysta liczba szklanek, papierowe ręczniki, woda w dzbanku, farby lub kolorowe tusze, kartki z na-
pisem ZESPÓŁ 1, ZESPÓŁ 2, ZESPÓŁ 3, marker, kartki, obręcze, tacki, kasza manna, narysowane wzory, 
kolorowa partytura, nagrania ze zbiorów N., np. M. Lorenc „Taniec Eleny” lub A. Vivaldi „Wiosna”.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim (s. 11). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Taniec węgierski” – utrwalenie zabawy tanecznej (s. 28). • CD2.32

• „Kapela” – zabawa naśladowcza. Dzieci siedzą w kole w siadzie skrzyżnym. Naśladują ruchy 
N. podczas śpiewu piosenki. Pozycja wyjściowa: ręce na kolanach, dłonie odwrócone wewnętrzną 
częścią do góry. • piosenka  uczę.pl



TYDZIEŃ XXXI Szacunek

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

30

Kapela
sł. i muz. tradycyjne

1. Zebrał cudną Jaś kapelę,  Podczas zwrotek dzieci rytmicznie klaszczą prawą 

Jakich w świecie jest niewiele.  dłonią raz w swoją lewą dłoń i raz w lewą dłoń sąsiada

Są tam skrzypce, są tam basy, (na każde słowo przypada jedno klaśnięcie).

Cóż to będą za hałasy! 

Ref.: Dylu, dylu na badylu,  Naśladują grę na skrzypcach.

Firli, firli,  Naśladują grę na flecie, przebierając palcami.

plum, plum. Rozstawionymi palcami uderzają w podłogę.

Fiku-miku na patyku,  Robią młynki palcami wskazującymi.

Tralalala,  Stykają kolejne palce obu dłoni.

bum, bum, bum!  Klaszczą.

2. Na skrzypeczkach Jaś wygrywa, 
 Nowych gości wciąż przybywa. 
 Na skrzypeczkach i na basach 
 Przygrywają jak na wczasach. 

Ref.: Dylu, dylu… 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 (s. 11).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Wiosenny krajobraz z brzozami” – zabawa muzyczno-plastyczna. Dzieci mają rozłożone 
na stolikach kartki, farby plakatowe (tyle kolorów, ile dzieci przy stoliku), ale mocno rozwod-
nione, pędzle. N. wyjaśnia: Za chwilę usłyszycie muzykę. Zamieńcie wasze pędzle w tancerzy, 
którzy przy tej muzyce będą tańczyć, a przy okazji malować linie, wzory i inne esy-floresy. 
Do każdego koloru jest jeden pędzel – wybierzcie dla siebie pierwszy kolor. Podczas trwania 
muzyki nie dobieramy farby – tancerz nie może przerywać tańca. N. puszcza utwór muzyki 
klasycznej ze swoich zbiorów, np. „Taniec Eleny” M. Lorenca lub „Wiosna” A. Vivaldiego, a dzieci 
malują. Gdy prace schną, wydzierają z białego papieru paski o szerokości 2–3 cm różnej długoś-
ci i komponują z nich pień brzozy – czarną kredką rysują krótkie kreski. Kompozycję naklejają 
na kolorowy karton. Na koniec pęczkami patyczków do uszu maczanymi w jasnozielonej gęstej 
farbie plakatowej stemplują delikatnie liście. • nagrania muzyki klasycznej ze zbiorów N.

• „Wyżej – niżej” – zabawa słuchowa. Dzieci mają przed sobą dzwonki chromatyczne. N. gra 
dowolny dźwięk i zwracając się do konkretnego dziecka, prosi: Zagraj dźwięk wyższy/niższy. 
Na koniec N. zadaje pytanie: Jaki dźwięk wydaje płytka najdłuższa, a jaki najkrótsza? • dzwonki 
chromatyczne

• „Kolorowe płytki” – zabawa dydaktyczna z mierzeniem. Dzieci siedzą w 4 zespołach 
(w zespole są dzieci o tym samym poziomie umiejętności), z których każdy ma 8 pasów w kolo-
rach płytek dzwonków, o różnej długości (kolor i długość paska odpowiadają kolorowi i długości 
płytki na dzwonkach). Dzieci porządkują paski od najkrótszego do najdłuższego. Na dywanie 
N. rozkłada białe pasy o takich samych długościach jak paski kolorowe (1 komplet) w rozsypce, 
w różnych kierunkach. Z linki jest ułożona linia, a pod nią z lewej strony leży kartonik z cyfrą 1. 
N. kieruje do dzieci polecenie: Każdy zespół ma wziąć 2 białe paski i pokolorować je na właś-
ciwy kolor. Ułóżcie pokolorowane pasy od najkrótszego do najdłuższego, przy czym miejsce 
najkrótszego jest nad cyfrą 1. Zespoły wykonują zadania – 1 pasek koloruje 2 dzieci. Po pokolo-
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rowaniu i ułożeniu nad linią podpisują kolejność kolorowanych pasków liczbami. N. zadaje py-
tania dotyczące kolejności: Który z kolei jest kolor…? Jaki kolor ma czwarta płytka? Jaki kolor 
ma siódma płytka? itp. • 8 pasków o różnej długości w kolorach płytek dzwonków, białe paski o długości 
kolorowych, lina lub skakanka, cyfry 1–8, kredki

• „Układamy gamy” – zabawa słuchowo-wzrokowa. Wykorzystujemy ułożone płytki z po-
przedniej zabawy. Dzieci w zespołach podpisują kolejne płytki sylabami zgodnie z tym, co mówi 
N. N. wymienia kolejne nazwy dźwięków: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. • kolorowe paski z poprzedniej 
zabawy, sylaby z nazwami nut

• Praca z L62 – ćwiczenia w porównywaniu długości, wskazywanie prostokątów o tej samej 
długości, kolorowanie. • L, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Artystyczna woda” – doświadczenie1. Dzieci mogą pracować w zespołach. Każdy zespół 
ma parzystą liczbę szklanek, np. 6, papierowe ręczniki, wodę w dzbanku, farby lub koloro-
we tusze, kartkę z napisem ZESPÓŁ 1, ZESPÓŁ 2, ZESPÓŁ 3, kredki. N. kieruje polecenia: Do 3 
szklanek nalejcie wodę tak, by sięgała do połowy szklanki. Zaznaczcie na szklankach poziom 
wody czarnym markerem. Wodę w każdej szklance zabarwcie innym kolorem farby. Ustaw-
cie szklanki w szeregu tak, by co druga była pusta. Z ręczników zwińcie sznurki i połączcie 
nimi szklanki w szeregu. Narysujcie, jak wygląda doświadczenie. Dzieci rysują 6 prostokątów, 
co drugi kolorowy, na górze łączą je liniami. Obserwujcie, co się dzieje, a gdy będzie widać 
zmiany, zaznaczajcie je na swojej karcie obserwacji. Podzielcie się zadaniami – każdy w ze-
spole jest odpowiedzialny za 1 działanie. Dzieci wykonują kolejne polecenia pod nadzorem N. 
Aby uzyskać efekt szybko, szklanki należy zapełnić do 2/3 wysokości. Dzieci odstawiają szklanki 
do kącika i co jakiś czas sprawdzają, rysując efekty. Na koniec podsumowują wspólnie swoje 
obserwacje. • szklanki, papierowe ręczniki, woda w dzbanku, farby lub kolorowe tusze, kartki, kredki, marker 

• „Nuty do domu” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Na podłodze leżą obręcze. 
Dzieci – nuty biegają pomiędzy nimi. Gdy N. zagra glissando (przeciągnięcie pałeczką przez 
wszystkie płytki z góry na dół lub z dołu do góry), zatrzymują się. N. gra wtedy kilka dźwięków 
na różnych płytkach. Dzieci liczą dźwięki i w każdej obręczy staje tyle osób. Na jedno mocne 
uderzenie w płytkę dzieci znowu zaczynają biegać. • dzwonki, obręcze

• „Kapela Jasia” – zabawa grafomotoryczna. N. pokazuje wzory, a dzieci ćwiczą rysowanie 
każdego, z wolną recytacją fragmentu, do którego wzór się odnosi. Po kilkakrotnym narysowa-
niu razem z N. śpiewają i rysują na tackach z kaszą manną wzory:

Ref.:  Dylu, dylu na badylu,      
Firli, firli,    
plum, plum.   

Fiku-miku na patyku,    
Tralalala,   
bum, bum, bum!    

• piosenka  uczę.pl, tacki, kasza manna, narysowane wzory

• „Kotek” – zabawa z dzieckiem zdolnym. N. przygotowuje kolorową partyturę do piosenki 
„Wlazł kotek na płotek” – duże nuty w kolorach płytek na dzwonkach na pięciolinii lub kwa-

1 Inspiracja: https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 [dostęp: 8.04.2020].
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draty (koła) ułożone kolorami odpowiadającymi kolejnym dźwiękom w piosence i kolorom 
na dzwonkach (kolory są uzależnione od kolorów dzwonków). • kolorowa partytura, dzwonki
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• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

• List do rodziców  uczę.pl
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1.  W kinie 
wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

CELE OGÓLNE: poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia scenariusz, scenarzysta; rozwijanie 
umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i tworzenia opowiadania; uświadamianie konieczności 
kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19 

2. „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. „Nasz kącik” – działanie dzieci. 
Układanie w kąciku zgromadzonych materiałów. „W starym kinie” – zabawa 
pantomimiczna. Ilustrowanie czynności ruchem.

III.2; IV.1, 19, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Kino” – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania. Budowanie wy-
powiedzi. „Kino w przedszkolu” – zabawa z elementem dramy. „Stopklatka” 
– zabawa pobudzająco-hamująca. „Dobre rady na kinowe zasady” – zabawa 
językowa. Redagowanie zasad kulturalnego zachowania się w kinie. 

III.6, 8; IV.2, 5

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16. I.5, 8

6. Praca z KP4.8 – poznawanie nazw zawodów związanych z kinem, czytanie glo-
balne, ćwiczenia grafomotoryczne. „Ukryte słowa” – zabawa słuchowa z dziec- 
kiem młodszym. Tworzenie słów z pierwszych głosek. 

I.9; IV.2, 4

7. Spacer w okolicy przedszkola. Obserwacja środowiska przyrodniczego. „Kącik 
Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

II.11; IV.3, 18

III CZĘŚĆ DNIA

8. Praca z CziP63 – odkodowywanie informacji, pisanie liter w liniaturze 
i zdania po śladzie, rysowanie po śladzie i w odbiciu lustrzanym, kolorowanie. 
„Taniec węgierski” – zabawa taneczna.

I.8, 9; IV.4, 9

9. „Scenarzysta” – zabawa słownikowa. Kształtowanie pojęcia. „Szacunek” – za-
bawa plastyczno-konstrukcyjna.

IV.2, 11

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plastikowe butelki (1,5 l), tamburyn, lina gimnastyczna, 6 pachołków, 2 dmu-
chane piłki, materiały przyniesione przez dzieci, kartki, mazaki, kartki ze zdaniami, bębenek, telewizor, 
dowolna bajka, karton, marker, kredki, KP4, ołówki, zdjęcia przedmiotów znanych dzieciom, zdjęcia rze-
czy o dwusylabowych nazwach z podpisami, sylaby do układania nazw, komputer lub telefon z dostę-
pem do internetu, dowolny wycięty kształt, papier kolorowy, nożyczki, klej, CD2, CziP.

Tydzień XXXII
Jestem kulturalny
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I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim (s. 11). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Nasz kącik” – działanie dzieci. Dzieci układają w wyznaczonym kąciku przyniesione 
z domu materiały na temat kina, teatru, muzeum, aktora, lalek teatralnych, kostiumów, scena-
rzysty, etnografa. Wykonują z pomocą N. etykiety do opisania materiałów. • materiały przyniesione 
przez dzieci, kartki, mazaki

• „W starym kinie” – zabawa pantomimiczna. Dzieci uczą się rymowanki w języku angielskim 
(N. może ją stosować w dowolne dni do skupienia uwagi dzieci).

N.:  One, two, three – Eyes on me.
Dzieci:  One, two – Eyes on you.
N:  Class, class.
D:  Yes, yes.
N:  Hocus Pocus.
D:  Everybody Focus.

W dowolnym naczyniu leżą kartki z napisanymi zdaniami, np. Namaluj obraz. Umyj okna. 
Podlej kwiaty. Zagraj na flecie. Zagraj na pianinie. Zgnieć papier. Dziecko prowadzące zabawę 
najpierw losuje kartkę i samo lub przy pomocy N. odczytuje napis, prowadzi dialog z dziećmi 
za pomocą powyższej rymowanki, a następnie ilustruje ruchem i mimiką czynność zapisaną 
na kartce. Dziecko, które poprawnie odgadnie nazwę czynności, losuje następną kartkę. • kartki 
ze zdaniami

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 (s. 11).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Kino” – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania.

Kino
Renata Piątkowska

Jak ja lubię kino. Choć do wczoraj wcale o tym nie wiedziałem. Nie wiem czemu, ale jak już 
jest coś fajnego, dorośli trzymają to w tajemnicy. Na szczęście usłyszałem, jak mama mówi 
do babci:

– Wzięłabym Tomka na bajkę o koniku Garbusku, ale nie wiem, czy nie jest jeszcze za mały 
na kino.

– Ja za mały?! Ja?! Na bajkę o garbatym koniu?! – krzyknąłem, a łzy jak na zawołanie stanęły 
mi w oczach. 

Wtedy mama wzięła mnie na kolana, przytuliła i powiedziała:
– No dobrze, już dobrze. Pójdziemy do tego kina.
Łzy obeschły natychmiast, a mój kłopot polegał już tylko na tym, którą zabawkę zabrać ze 

sobą na tę wyprawę. Wybrałem pluszowego kucyka, bo to w końcu miał być film o jakimś jego 
garbatym koledze. I tak trzymając kucyka za ogon, a mamę za rękę, wkroczyłem do kina. Było 
tam pełno dzieci, mam i kilku tatusiów. Najpierw musieliśmy kupić bilety. Potem już nie mu-
sieliśmy, ale ja bardzo chciałem i mama mi kupiła tekturowy kubek pełen prażonej kukurydzy 
i drugi z zimną colą. Wszystkie dzieci miały takie kubki i wszystkim wysypywała się z nich ku-
kurydza. Ja mojej bardzo pilnowałem, ale i tak trochę mi uciekło. A potem zobaczyłem wielką 
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salę pełną krzeseł ustawionych w dwóch rządkach. Kiedy zajęliśmy nasze miejsca, mama zdjęła 
mi kurtkę i wstawiła swój kubek z colą do specjalnego okrągłego otworka. Każde krzesło miało 
przy poręczy taki uchwyt. I to było w tym kinie najfajniejsze ze wszystkiego, bo można było 
mieć wolne ręce, a napój się nie rozlewał. Tego samego zdania był chłopczyk, który siedział 
obok mnie. Okazało się, że ma na imię Dominik i też trzyma swój kubek w takim uchwycie. Po-
tem nagle zrobiło się ciemno i trochę strasznie. Rozmowy ucichły i nie wiedziałem, co będzie 
dalej. Złapałem więc mamę za rękę, żeby się nie bała, a ona szepnęła:

– Zaraz, Tomeczku, zacznie się film.
Skoro tak, to wyjąłem mojego pluszowego kucyka i pouczyłem go:
– Siedź cichutko na moich kolanach, bo zaraz się zacznie. 
I rzeczywiście ktoś, przez te ciemności nie widziałem kto, rozsunął ogromne zasłony i zoba-

czyłem wielki na całą ścianę ekran. A właściwie zobaczyłem tylko pół ekranu, bo drugą połowę 
zasłaniała mi czyjaś głowa pełna loczków. Okazało się, że to głowa jakiejś mamusi, która sie-
działa w rzędzie przed nami. Za to muzykę słyszałem dokładnie, bo była bardzo głośna. Opo-
wieść o dzielnym koniku Garbusku, była bardzo zawiła, zwłaszcza że ja widziałem tylko górną 
część ekranu, na której niewiele się działo. Dużo więcej musiało się dziać na dole, bo często 
słychać było różne piski, odgłosy walki i stukot kopyt. Trochę się znudziłem i zauważyłem, 
że Dominik też nie patrzy na ekran, tylko ustawia na poręczy krzesła dwa rządki landrynek. 
Okazało się, że on nie ma prażonej kukurydzy, więc postanowiliśmy się wymienić. Dał mi je-
den rządek cukierków za pół kubka kukurydzy. Landrynki oblepiły mi palce, więc poprosiłem 
mamę o chusteczkę, a ona ku mojemu zdumieniu powiedziała:

– Och, nie płacz kochanie. Wszystko dobrze się skończy. Zobaczysz. 
Obiecałem, że nie będę płakał, i założyłem się z Dominikiem, który z nas szybciej wypije 

swój napój. Dominik był pierwszy, ale chyba trochę oszukiwał, bo część coli polała mu się po 
koszuli i spodniach. Właśnie miałem poprosić mamę, żebyśmy sobie już stąd poszli, gdy nagle 
rozbłysło światło i wszyscy zaczęli podnosić się z miejsc. Dominik zgubił mi się gdzieś w tłu-
mie dzieci, które gnały do wyjścia. Mamusie szły wolno z tyłu i wzruszone, wymieniały uwagi 
o filmie.

– Podobało ci się w kinie? – spytał tata, ledwo wróciliśmy do domu. 
– Było super – przyznałem. – Nie wiem, o co chodziło z tym garbatym koniem, ale było 

fajnie. A byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie gasili tych świateł. Po ciemku trudno się bawić i wy-
mieniać kukurydzę na landrynki – dodałem.

No i niech mi ktoś powie, z czego tata tak się śmiał cały wieczór?

Po wysłuchaniu opowiadania, dzieci odpowiadają na pytania dotyczące treści, np. Dokąd po-
szedł Tomek z mamą? Co wziął ze sobą? Co to jest kino? O czym był film, który chłopiec miał 
obejrzeć? Jak wyglądało kino w środku? Co widział Tomek w sali kinowej? Co robił chłopiec 
w kinie? Jak można ocenić zachowanie Tomka i Dominika w kinie? Kto z was był w kinie i jak 
wyglądało to wyjście, co robiliście? Co wam się najbardziej podobało?

• „Kino w przedszkolu” – zabawa z elementem dramy. N. wyjaśnia, że za chwilę odbędzie 
się seans, na który zaprasza wszystkie dzieci. Cała grupa ustawia krzesła, by wyglądały jak w sali 
kinowej, dzieci siadają i oglądają fragment bajki. W tym czasie N. cały czas przeszkadza – prze-
chodzi przed telewizorem, głośno rozmawia np. z panią woźną, udaje, że rozmawia przez tele-
fon. Po około 5 min wyłącza telewizor, prosi dzieci, by postawiły krzesła na miejsca, i zaprasza 
je do siebie. Zadaje pytania: Czy dobrze oglądało się wam bajkę? Co wam przeszkadzało? Jak 
byście chcieli, by podczas oglądania bajki lub w kinie zachowywały się inne osoby? Dzieci 
odpowiadają na pytania; ustalają wniosek – w miejscach, z których korzysta wiele osób, należy 
być grzecznym (przestrzegać zasad), bo wtedy szanujemy inne osoby. • telewizor, dowolna bajka 
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• „Stopklatka” – zabawa pobudzająco-hamująca. Dzieci poruszają się w dowolny sposób 
przy szybkiej muzyce. Na hasło: Stopklatka zatrzymują się i trwają w bezruchu, dopóki znowu 
nie usłyszą muzyki. • CD

• „Dobre rady na kinowe zasady” – zabawa językowa. N. ma przygotowane karton z napi-
sanym hasłem: Dobre rady na kinowe zasady i czyste kartki. Zadaniem dzieci jest zredago-
wać zdania, które mówią o właściwym zachowaniu w kinie, np. Siedzimy na swoim miejscu. 
Jemy i pijemy po wyjściu. Jesteśmy cicho. Swoje śmieci zabieramy ze sobą. N. zapisuje każdą 
radę na osobnej kartce, dzieli dzieci na tyle zespołów, ile jest zasad, i każdy zespół wymyśla 
znak, który ilustruje zapis. Następnie dzieci rysują znak (jedno rysuje, reszta wspólnie koloru-
je). Na koniec na karton z hasłem są przyklejane zasady i ich symbole. Dzieci wspólnie jeszcze 
raz przypominają sobie, co oznacza każda zasada. • karton, marker, czyste kartki, kredki

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16 (s. 14).

• Praca z KP4.8 – poznawanie nazw zawodów związanych z kinem, czytanie globalne, ćwi-
czenia grafomotoryczne. • KP4, ołówki

• „Ukryte słowa” – zabawa słuchowa z dzieckiem młodszym. N. układa szereg obrazków, 
których pierwsze głoski nazw utworzą wyrazy, np. kura, igła, narty, oko = kino. Dzieci kolejno 
odgadują słowa ukryte w nazwach. • zdjęcia przedmiotów znanych dzieciom

• Spacer w okolicy przedszkola. Obserwacja środowiska przyrodniczego: przydomowych 
ogródków, pól, prac w nich wykonywanych. Szukanie budynku, w którym mieści się kino, spraw-
dzanie repertuaru dla dzieci. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• Praca z CziP63 – odkodowywanie informacji, pisanie liter w liniaturze i zdania po śladzie, 
rysowanie po śladzie i w odbiciu lustrzanym, kolorowanie. • CziP, ołówki, kredki

Dzieci młodsze układają wyrazy dwusylabowe z rozsypanki sylabowej według wzoru. Każde 
dziecko ma zdjęcie z podpisem, np. kura, mata, kino, lody, maki, oraz sylaby do ułożenia tych 
wyrazów. Układa sylaby, tworząc taki sam wyraz, i nakleja pod wzorem. • zdjęcia rzeczy o dwusy-
labowych nazwach z podpisami, sylaby do ich układania

• „Taniec węgierski” – zabawa taneczna (s. 28). • CD2.32

• „Scenarzysta” – zabawa słownikowa. N. zadaje pytanie: Czym zajmuje się scenarzysta? 
Dzieci odpowiadają na podstawie własnej wiedzy, szukają materiałów w kąciku lub z pomocą 
N. w internecie. Na koniec wspólnie z N. podsumowują to, czego zdołały się dowiedzieć: jakie 
czynności wykonuje scenarzysta, jakich narzędzi używa w pracy (pisze scenariusze filmów lub 
sztuk teatralnych). N. wyjaśnia dzieciom także pojęcie scenariusz (swego rodzaju książka za-
wierająca dialogi, opis akcji, postaci, miejsc i czasu). • komputer lub telefon z dostępem do internetu

• „Szacunek” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna. Dzieci siedzą z zamkniętymi oczami. 
N. nawiązuje do rozmowy na temat szacunku. Prosi, by wyobraziły sobie szacunek jako postać: 
Jak będzie wyglądać, w jakim będzie nastroju, czy będzie pomagać, o czym będzie przypomi-
nać? Następnie dzieci przygotowują postać Szacunku z dostępnych materiałów plastycznych. 
Po skończonej pracy prezentują swoje postacie, opowiadają, o czym mają one przypominać.  
• dowolny kształt, kredki, papier kolorowy, nożyczki, klej, kartki, marker

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.
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2.  W teatrze 
wiodąca aktywność: językowa

CELE OGÓLNE: wzbogacanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z teatrem: aktor, scenogra-
fia, kukiełka, marionetka, scena itp.; rozwijanie umiejętności czytania; rozwijanie logicznego myślenia; 
budowanie zespołu przez podejmowanie wspólnych działań.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. „Marionetka” – zabawa na 
koncentrację. Reagowanie na sygnały w językach polskim i angielskim. „W sta-
rym kinie” – zabawa pantomimiczna.

III.2; IV.1, 2, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Teatr” – zabawa słownikowa z czytaniem. Wypowiadanie się na temat ilustra-
cji, dobieranie obrazków do wyrazów, czytanie wyrazów. „Lalka” – zabawa 
ruchowa.

I.5; IV.4, 5

5. „Teatralna scenografia” – malowanie kredkami pastelowymi. „Po kamieniach” 
– zabawa ruchowa.

I.7; IV.1

6. Praca z KP4.9 – porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej, ćwiczenia 
w czytaniu, budowanie wypowiedzi, wycinanie i naklejanie. Praca z CziP64 – 
dobieranie podpisów do obrazków, różnicowanie pojęć kino, teatr, wyszuki-
wanie wskazanych wyrazów w tekście.

I.7; IV.4, 5

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Tydzień” – nauka wiersza na pamięć. „Kukiełki” – zabawa konstrukcyjna. Skła-
danie papieru według instrukcji. 

I.7; IV.5

9. „Przedszkolny teatrzyk” – działanie dzieci. Rozmowa, przygotowanie sceny 
i widowni, próba przedstawienia, zaproszenie dzieci z innej grupy, przedsta-
wienie. 

IV.19

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: bębenek, zdjęcia wnętrza kina i teatru, wyrazy kino, teatr, kino i teatr, widow-
nia, scena, ekran, film, marionetka, pacynka, kukiełka, dekoracja, maska, aktor, spektakl, przedstawie-
nie, lalkarz, parawan, kurtyna, kostium, CD2, kartki, kredki pastelowe, małe obręcze gimnastyczne, KP4, 
nożyczki, klej, obrazki przedstawiające zakładanie ubrania – kostiumu, CziP, kolorowe kartki, sznurek, 
materiał lub koc, krzesła.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.
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• „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim (s. 11). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Marionetka” – zabawa na koncentrację. Dzieci stoją w pozie marionetki z napiętymi 
sznurkami – lekko rozstawione nogi, ręce wyciągnięte w bok, głowa prosto. N. odtwarza linię 
melodyczną utworu „Piosenka lalkarza”. W trakcie odtwarzania uderza mocno w bębenek – pę-
kają sznurki od kolejnych części marionetki. Za pierwszym razem N. może mówić, która część 
ciała marionetki ma opaść z powodu pękniętego sznurka – prawa dłoń, lewa, dłoń, prawe przed-
ramię, lewe przedramię, głowa, tułów, prawa noga, lewa noga i cała marionetka pada na podłogę. 
Lalkarz reperuje sznurki i marionetka szybko wstaje. Zabawa zaczyna się od początku. Zabawę 
można przeprowadzić z wykorzystaniem nazw części ciała w języku angielskim. • CD2.12, bębenek

• „W starym kinie” – zabawa pantomimiczna (s. 34).

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 (s. 11). 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Teatr” – zabawa słownikowa z czytaniem. Dzieci słuchają tekstu czytanego przez N.

Magiczne miejsce
Marek Majewski

Teatr to jest widownia i scena.
Niby nic magicznego w tym nie ma, 
aż do chwili, gdy nagle na scenie 
dziwne zacznie się dziać przedstawienie. (…)
Każda bajka się staje prawdziwa, 
gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie.
Działa czar, póki trwa przedstawienie. (…)
Teatr gra. Każdy ma, czego szuka. 
A to wszystko nazywa się sztuka. 
Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 
żeby zagrać na scenie w tej sztuce. (…)

N. zadaje pytania: Co to jest teatr? Po co chodzimy do teatru? Co znajduje się w sali tea-
tralnej? Kto pracuje w teatrze? Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat teatru, rodzajów 
(teatr lalek, cieni) – każda odpowiedź jest dobra. Następnie wypowiadają się na temat zdjęć 
przedstawiających wnętrze kina i wnętrze sali teatralnej (np. bez widzów, z widzami podczas 
seansu filmowego, podczas spektaklu, przedstawienie z aktorami, z lalkami). N. daje im wy-
razy kino, teatr oraz kino i teatr, a dzieci porządkują zdjęcia, kładąc je pod odpowiednim 
wyrażeniem. W ten sam sposób porządkują wyrazy: widownia, scena, ekran, film, marionet-
ka, kukiełka, pacynka, dekoracja, maska, aktor, spektakl, przedstawienie, kurtyna, parawan, 
kostium, lalkarz (trudne wyrazy odczytują dzieci zdolne). Przed położeniem wyjaśniają, co 
znaczy dany wyraz. Na koniec dzieci przypominają sobie zasady kulturalnego zachowania się 
w kinie i ustalają, czy te same zasady mogą odnosić się do zachowania w teatrze i co jeszcze 
można dodać (oklaski na koniec przedstawienia, zakaz jedzenia i picia oraz używania telefo-
nów komórkowych). • zdjęcia wnętrz kina i teatru, wyrazy: kino, teatr, kino i teatr, widownia, scena, 
ekran, film, marionetka, pacynka, kukiełka, dekoracja, maska, aktor, spektakl, przedstawienie, kurtyna, 
lalkarz, parawan, kostium

• „Lalka” – zabawa ruchowa. N. wystukuje rytm na bębenku, dzieci poruszają się zgodnie 
z nim. Gdy pojawi się „Piosenka lalkarza”, chodzą na sztywnych nogach z usztywnionymi rękami 
– naśladują chód lalki. • bębenek, CD2.12

• „Teatralna scenografia” – malowanie kredkami pastelowymi. Dzieci pod kierunkiem N. 
wyjaśniają pojęcie scenografia rozumiane jako plastyczna oprawa sztuki: dekoracje, kostiumy, 
oświetlenie. Mają za zadanie namalować scenografię (to, jak mają wyglądać scena i aktorzy) 
do wybranej bajki. Bajkę wybiera cała grupa. • kartki, kredki pastelowe
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• „Po kamieniach” – zabawa ruchowa. Dzieci są podzielone na zespoły, np. 6-osobowe. Każ-
dy zespół ma 7 małych obręczy gimnastycznych (1 dla dziecka i 1 leży na podłodze). Dzieci 
w zespołach są ustawione w jednym końcu sali, jedno za drugim; przed pierwszym dzieckiem 
leży obręcz. Mają za zadanie przejść na drugi koniec sali, ale tak, by zawsze wszyscy stali w ob-
ręczach – to kamienie, po których mają pokonać rzekę. Dzieci muszą podawać swoje obręcze 
kolejno od ostatniego do pierwszego dziecka i tak posuwać się do przodu; ostatnie zbiera 
ostatnią obręcz i przekazuje do przodu. • małe obręcze gimnastyczne

• Praca z KP4.9 – porządkowanie zdarzeń w historyjce obrazkowej, ćwiczenia w czytaniu, 
budowanie wypowiedzi, wycinanie i naklejanie. • KP4, nożyczki, klej 
Dzieci młodsze porządkują etapy czynności, np. zakładania kostiumu przez aktora lub dziecko 
(4–5 obrazków ze zbiorów N.). • obrazki przedstawiające zakładanie kostiumu 

• Praca z CziP64 – dobieranie podpisów do obrazków, różnicowanie pojęć kino, teatr, wyszu-
kiwanie wskazanych wyrazów w tekście. CziP, kredki

Dzieci młodsze składają obrazki przedstawiające kino lub teatr z 8 części (obrazki ze zbiorów N.).  
• pocięte obrazki przedstawiające kino lub teatr

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

 – „Gorąca piłka” – dwoje dzieci staje po 2 stronach miejsca wydzielonego do zabawy. Pozosta-
łe są w środku. Dwoje dzieci turla do siebie piłkę po ziemi. Pozostałe nie pozwalają, by piłka ich 
dotknęła. Kogo piłka dotknie, ten odchodzi z zabawy. • piłka

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Tydzień” – nauka wiersza na pamięć.

Tydzień
Jan Brzechwa

Tydzień dzieci miał siedmioro: 
– Niech się tutaj wszystkie zbiorą!
Ale przecież nie tak łatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:
Poniedziałek już od wtorku 
Poszukuje kota w worku, 
Wtorek środę wziął pod brodę:
– Chodźmy sitkiem czerpać wodę.
Czwartek w górze igłą grzebie 
I zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek, 

A to ledwie był początek. 
Zamyśliła się sobota:
– Toż dopiero jest robota!
Poszli razem do niedzieli, 
Tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
– No, a gdzie jest poniedziałek?
Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku…
I tak dalej…

N. recytuje tekst fragmentami – dzieci powtarzają. Kolejne powtórzenia tekstu mogą wyglą-
dać następująco: N. cicho – dzieci głośno; N. recytuje początek wersu, dzieci dopowiadają 
ostatnie słowo; N. recytuje pierwsze słowo, dzieci dopowiadają resztę wersu. 

• „Kukiełki” – zabawa konstrukcyjna. Dzieci przygotowują kukiełki według kolejnych etapów 
demonstrowanych przez N. Do gotowego ubrania doklejają ręce, nogi, głowę z włosami, rysują 
szczegóły twarzy i dowolnie ozdabiają ubranie. • kolorowe kartki, nożyczki, klej
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• „Przedszkolny teatrzyk” – działanie dzieci. 
 – Rozmowa. N. informuje, że wykonane kukiełki posłużą do wystawienia sztuki teatralnej pt. 

„Tydzień”. Wspólnie z dziećmi planuje, co należy kolejno zrobić, by wystawić przedstawie-
nie (przygotowanie sceny, widowni, zrobienie próby, zaproszenie np. dzieci z innej grupy). 
W przedstawieniu będę uczestniczyć wszystkie dzieci. Jeśli same nie wymyślą, jak to zrobić, 
N. zwraca uwagę, że wiersz jest tak napisany, iż można go mówić wiele razy, a za każdym razem 
danym dniem tygodnia może być inne dziecko. 

 – Przygotowanie sceny i widowni. N. przypomina, że ma to być przedstawienie kukiełkowe 
i nie będzie widać aktorów, którzy trzymają kukiełki. Dzieci ustalają, jak można zrobić scenę, 
oraz co będzie potrzebne, np. parawan, koc, krzesła. Dzielą się na 2 zespoły. Jeden z dostęp-
nych materiałów i według własnego pomysłu aranżuje scenę, drugi ustawia krzesła dla widowni. 

 – Próba przedstawienia. Jedno z dzieci wciela się w narratora, pozostałe – w któryś z dni tygo-
dnia. Narrator staje przed widownią, z boku sceny, pozostałe dzieci stają np. w 7-osobowych 
szeregach zgodnie z kolejnością występowania. Gdy recytuje narrator, kolejno wychodzą 
na scenę i za pomocą kukiełek odgrywają scenkę, po czym schodzą. 

 – Zaproszenie dzieci z innej grupy na przedstawienie.
 – Przedstawienie. Dzieci odgrywają swoje role. Na koniec wszystkie wychodzą przed zasłonę 

i kłaniają się podczas braw. • nożyczki, sznurek, materiał, koc, krzesła, kukiełki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.
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3.  Praca reżysera 
wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

CELE OGÓLNE: wprowadzenie cyfry 9; poszerzanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie logicznego 
myślenia; stwarzanie okazji do koncentrowania uwagi na osobach i kierowanych przez nie poleceniach.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. „Lustrzane odbicie” zaba-
wa naśladowcza. „Reżyser” – zabawa na koncentrację. Utrwalenie orientacji 
w schemacie ciała i w przestrzeni. 

III.2, 8; IV.14, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Reżyser – kto to taki?” – rozmowa z dziećmi, tworzenie pojęcia. „Reżyser 
podczas pracy” – zabawa ruchowa.

I.5; IV.2

5. „Casting do filmu” – zabawy matematyczne: „Reżyser wybiera aktorów” – two-
rzenie zbioru 9-elementowego. „Poznajemy 9” – zabawa sensoryczna. Pozna-
nie kształtu cyfry 9. „9 rekwizytów” – przeliczanie. „Pokaż, co potrafisz” – po-
sługiwanie się liczebnikami porządkowymi. „Przygotowania do roli” – zabawa 
artykulacyjna.

IV.2, 8, 15

6. Praca z KP4.10 – tworzenie zbiorów 9-elementowych, dodawanie, posługiwa-
nie się liczebnikami porządkowymi. Praca z L63 – utrwalenie cyfry 9, pisanie 
cyfry w tunelu, po śladzie, po kropkach i samodzielnie.

IV.8, 15

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.

I.5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Scenariusz od reżysera” – zabawa z elementami kodowania. Utrwalenie stoso-
wania liczebników porządkowych. „Na tropie 9” – zabawy ruchowe.

I.5; IV.15

9. „Puść oczko!” – zabawa plastyczna, obserwacja zmian spowodowanych szyb-
kim ruchem. „Muzyka do filmu” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Samodzielne 
pisanie sylab, gra na dzwonkach. 

IV.6, 7, 13

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: obrazki przedstawiające rekina, żyrafę, ser, kwadraty, prostokąt, marker, kart-
ki, krzesło, druciki kreatywne, komplety cyfr (np. z Alfabetu), cyfra 9 z fakturą, KP4, ołówki, kredki, 
L, bibuła, szablon cyfry 9, klej, piłka, z zestawu pomocy do kodowania: kratownice, duże kwadraty, kod, 
kartki z różną liczbą figur po jednej stronie i cyframi 6 lub 9 po drugiej, dzwonki chromatyczne.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim (s. 11). • więcej powitanek  uczę.pl
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• „Lustrzane odbicie” – zabawa naśladowcza. Dzieci dobierają się w pary. Jedno przyjmuje 
rolę lustra, drugie przegląda się w nim, robiąc dowolne miny lub ruchy. Co jakiś czas następuje 
zamiana ról. 

• „Reżyser” – zabawa na koncentrację. Dzieci stoją w luźnej gromadce, wybierają spośród 
siebie jedno dziecko – reżysera. Wykorzystując rymowankę w języku angielskim (s. 34), reżyser 
koncentruje uwagę dzieci na sobie. Następnie ustawia pozostałe dzieci na scenie (wyznaczo-
nym obszarze) tylko za pomocą poleceń: (Imię dziecka), stań twarzą do okna, odwróć się 
w lewo, zrób trzy kroki do przodu itd. Gdy uzna, że dzieci stoją już właściwie, mówi: Koniec 
sceny! i wskazuje kolejne dziecko, które zostaje reżyserem. 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 (s. 11).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Reżyser – kto to taki?” – rozmowa z dziećmi. N. układa przed dziećmi 3 obrazki: rekina, żyrafy 
i sera. Pod rekinem są 2 kwadraty, pierwszy kolorowy, drugi biały; pod żyrafą – 3, pierwszy kolorowy, 
pozostałe białe; pod serem – kolorowy prostokąt. Dzieci składają rebus (łączą sylaby oznaczone ko-
lorem) i otrzymują wyraz reżyser. W rozmowie ustalają, czym zajmuje się reżyser: wybiera historię, 
którą chce pokazać – decyduje, o czym będzie film lub przedstawienie; wybiera aktorów do ról; 
mówi, jak mają grać, jak się poruszać; decyduje nawet o tym, jak mają być ubrani, czyli jakie kostiu-
my trzeba przygotować. Na koniec każde dziecko kończy zdanie: Reżyser ma dużo obowiązków, 
ponieważ… • obrazki (rekin, żyrafa, ser), kwadraty białe i kolorowe, kolorowy prostokąt, marker

• „Reżyser podczas pracy” – zabawa ruchowa. Jedno z dzieci – reżyser siada na krześle. W rę-
kach trzyma tubę z papieru. Pozostałe dzieci to aktorzy; reżyser mówi, jakie czynności mają 
wykonywać, np. Szybko biegajcie, podskakujcie jak małe piłeczki, skradacie się jak lwy. Co jakiś 
czas następuje zmiana reżysera. • kartka, krzesło

• „Casting do filmu” – zabawy matematyczne. Przed zajęciem N. tworzy zbiory 9-elemen-
towe w różnych miejscach sali, np. na jednej półce 9 lalek, na innej 9 samochodów, na stole 
9 kredek. Przygotowuje dla każdego dziecka druciki kreatywne, dla zespołu – komplet liczb 
(np. z Alfabetu), a dla siebie – kilka cyfr 9 z wyrazistą fakturą. • druciki kreatywne, komplety cyfr, 
cyfra 9 z fakturą

 – „Reżyser wybiera aktorów” – tworzenie zbioru 9-elementowego. N. informuje, że dzieci będą 
brać udział w castingu, czyli wybieraniu aktorów do ról superbohatera, tancerza i smoka. N. jest 
reżyserem. Gdy da znak, dzieci mają się podzielić na 3 zespoły, tak jak chcą. Na sygnał: Aktorzy 
na miejsca dzieci idą do wyznaczonych dla zespołów miejsc w sali, przeliczają aktorów w każdym 
zespole i kładą odpowiednią cyfrę. N. prosi, by dzieci zrobiły tak, by w każdym zespole było 9 
aktorów – dzieci przechodzą z jednego zespołu do innego. Zespół, w którym brakuje dzieci, 
może sobie dobrać np. misie. Zespoły kolejno mówią, ile dzieci było, ile doszło, żeby było razem 9. 

 – „Poznajemy 9” – zabawa sensoryczna wprowadzająca cyfrę 9. N. pokazuje cyfrę 9 wyciętą z pa-
pieru ściernego i z miękkiego materiału. Każdy zespół odszukuje taką samą cyfrę i kładzie ją koło 
siebie zamiast tej z poprzedniej zabawy. Następnie dzieci dostają od N. cyfry z fakturą i wodzą po 
nich palcem, porównują z kształtem innych cyfr (do których jest podobna, czym się od nich różni, 
z której strony jest koło, w którą stronę zakręca itp.). Formują jej kształt z drucików kreatywnych. 

 – „9 rekwizytów” – przeliczanie. Dzieci odszukują w sali te przedmioty, których w jednym 
miejscu jest 9. Oznaczają je cyfrą 9. 

 – „Pokaż, co potrafisz” – aspekt porządkowy liczby 9. Dzieci w zespołach siedzą jedno obok dru-
giego – zespoły wiedzą, jaką rolę mają odgrywać (superbohater, tancerz, smok); każde dziecko 
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ma przed sobą kolejną cyfrę (pierwsze dziecko – 1, drugie – 2 itd.). N. – reżyser wydaje pole-
cenie: Proszę drugiego kandydata – pokaż, co potrafisz! Dzieci mają odegrać bardzo krótko 
swoją rolę – tak jak chcą. Po odegraniu reżyser mówi: Dziękuję, poinformujemy panią/pana 
o wynikach castingu. 

• „Przygotowania do roli” – zabawa artykulacyjna. Początkowo zabawę prowadzi N. Dzieci 
recytują wiersz „Tydzień” (s. 39) ze zmianą tempa, wysokości, dynamiki głosu pokazywanymi ge-
stem, np. ręka w górze – wysoko; ręka przy podłodze – nisko; młynek przedramionami – szybko 
(według pomysłu N.).

• Praca z KP4.10 – tworzenie zbiorów 9-elementowych, dodawanie, posługiwanie się li-
czebnikami porządkowymi. • KP4, ołówki, kredki

• Praca z L63 – utrwalenie cyfry 9, pisanie cyfry w tunelu, po śladzie, po kropkach i samo-
dzielnie. • L63, ołówki

Dzieci młodsze wyklejają kontur cyfry 9 kulkami z bibuły i rysują 9 dowolnych elementów. 
• bibuła, szablon cyfry 9, klej, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA 

• „Scenariusz od reżysera” – zabawa z ele-
mentem kodowania. Dzieci mają swoje kratow-
nice do kodowania i duże kwadraty. N. demon-
struje pustą kratownicę oraz zapisany obok niej 
kod do układania kwadratów. Dzieci układają 
kwadraty na kratownicy zgodnie z kodem i od-
krywają, co powstało (cyfra 9). • z zestawu po-
mocy do kodowania: kratownice, duże kwadraty, kod

• „Na tropie 9” – zabawy ruchowe. N. przy-
gotowuje 2 rodzaje zadań:
– Na 20 kartkach po jednej stronie są naryso-
wane proste kształty – na różnych kartkach różne, różna liczba kształtów na kartce (9 kształ-
tów ma być na co najmniej 7 kartkach). Kartki są ułożone w prostokąt, a te z 9 kształtami two-
rzą trasę, którą dzieci pokonują, przeskakując na jednej nodze z kartki na kartkę (kartki z inną 
liczbą elementów są ułożone pomiędzy nimi).
– Po drugiej stronie kartek z poprzedniej zabawy są napisane cyfry 6 i 9. Kartki układamy jak 
w poprzedniej zabawie – cyfra 9 tworzy trasę do przejścia. Dzieci pokonują trasę, skacząc 
obunóż z kartki na kartkę. • kartki z różną liczbą figur po jednej stronie i cyframi 6, 9 po drugiej

• „Puść oczko!” – zabawa plastyczna. Dzieci dostają ¼ kartki A4, składają ją na pół, łącząc 
ze sobą krótsze brzegi, ponownie otwierają i pod linią zgięcia rysują czarnym markerem sche-
matyczną twarz: koło, uśmiech i oczy – jedno otwarte (owal ze źrenicą w środku), drugie za-
mknięte (łuk), uszy, włosy. Zamykają kartkę i na wierzchu kalkują kształt głowy spod spodu wraz 
ze wszystkimi szczegółami – tym razem rysują dwoje otwartych oczu. Oba rysunki kolorują 
dokładnie tak samo. Następnie część na wierzchu nawijają na ołówek i rolując szybko w dół 
i w górę, obserwują, jak postać puszcza oczko. • ćwiartka kartki A4, czarny mazak, kredki, ołówek

• „Muzyka do filmu” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Dzieci dobierają się w pary. Jedno pi-
sze na kartkach nazwy dźwięków (do, re, mi, fa, sol, la, si, do) w dowolnych układach – można 

2, 3, 4

2, 4

2, 3, 4

4

2, 4

2, 3, 4
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zacząć od szeregu 4 nazw i stopniowo zwiększać. Drugie ma dzwonki z napisanymi na płytkach 
nazwami dźwięków i jego zadaniem jest zagrać melodię skomponowaną przez koleżankę lub 
kolegę. • kartki, marker, dzwonki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

4.  W muzeum 
wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE: poznanie tekstu i melodii „Piosenki lalkarza”; rozwijanie słuchu muzycznego dzieci; 
kształtowanie umiejętności różnicowania kierunku linii melodycznej; uświadamianie znaczenia muzeów 
dla tradycji i kultury.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. „Dawna maszyna do licze-
nia” – zabawa matematyczna z dominem. Ćwiczenia w dodawaniu i kodowaniu 
czynności matematycznych. „Marionetka” – zabawa na koncentrację. Reago-
wanie na sygnały dźwiękowe.

III.2; IV.15, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Piosenka lalkarza” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence. Wprowa-
dzenie piosenki, określanie kierunku linii melodycznej, ruch przy muzyce, 
akompaniament do piosenki, śpiew piosenki z akompaniamentem. „Muzeum” 
– rozmowa z dziećmi, budowanie pojęcia. „Eksponaty muzealne” – zabawa dy-
daktyczna. Utrwalanie znajomości orientowania się na kartce i składania obraz-
ka z części, cięcie po linii. 

I.7; IV.2, 7

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16. I.5, 8, 9

6. Praca z KP4.11 – ćwiczenia w logicznym myśleniu, dekodowanie informacji, po-
sługiwanie się nożyczkami.

I.7; IV.9 

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Nasze muzeum” – wycieczka. Zbieranie informacji na temat pracowników mu-
zeum, eksponatów, sposobu zachowania. „Co wiemy o muzeum” – rozmowa 
podsumowująca. Porządkowanie informacji. 

III.8; IV.2

9. „Wycieczka” – tworzenie historyjki obrazkowej, porządkowanie zdarzeń. 
„W sklepie z pamiątkami” – zabawa matematyczna. Posługiwanie się monetami 
w sytuacji zabawy. 

IV.5, 15

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE: plastikowe butelki (1,5 l), tamburyn, lina gimnastyczna, 6 pachołków, 2 dmu-
chane piłki, domino, cyfry i znaki matematyczne (np. z Alfabetu), fasolki białe i ciemne, CD2, guma 
do skakania, kołatki, bębenki, torby foliowe, kartki, marker, zdjęcia różnych eksponatów, ołówki, nożyczki, 
klej, KP4, kółka gimnastyczne, patyki (ok. 40 cm), lista pytań, dowolne zabawki z sali, W.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim (s. 11). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Dawna maszyna do liczenia” – zabawa matematyczna z dominem. Dzieci wybierają te 
kostki domina, których suma oczek po obydwu stronach daje 9. Kodują układ kropek na kostce 
za pomocą cyfr i znaków, układając działania. Dzieci młodsze układają tyle samo fasolek białych 
i ciemnych i przeliczają. • domino, cyfry i znaki (np. z Alfabetu), fasolki białe i ciemne

• „Marionetka” – zabawa na koncentrację (s. 38). 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 (s. 11).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Piosenka lalkarza” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence. • CD2.11, guma do skakania, 
kołatki, bębenki, torby foliowe

Piosenka lalkarza
sł. Jan Wilkowski, muz. tradycyjna 

1.  Chodzi lalkarz światem,  
Serce w nim rogate.  
Chodzi z wiatrem, z pluchą,  
Z lalką za pazuchą. 

Ref.:  Hej, hej, jak wędrowne ptactwo,  
Hej, hej, kukiełkarskie bractwo.   
Tak łazi rad nierad 
Najśmieszniejszy teatr.

2.  Gdzie parawan stanie,  
Tam nasze mieszkanie.  
Gdzie się lalka wtuli,  
Tam my u matuli. 

Ref.:  Hej, hej, jak wędrowne ptactwo,  
Hej, hej, kukiełkarskie bractwo. 
Cztery strony wiatru,  
Ot i gmach teatru.

3.  Tak łaził mój dziadek,  
Pra i prapradziadek. 
I ja nie przestanę 
łazić z parawanem.

Ref.:  Hej, hej, jak wędrowne ptactwo,  
Hej, hej, kukiełkarskie bractwo. 
Ścisnę lalkę w pięści, 
Niech i wam się szczęści.

 – „Powitanie marionetek” – zabawa ruchowa. Dzieci przyjmują pozycję marionetki z luźnymi 
sznurkami – nogi usztywnione, lekko rozstawione, tułów bezładnie zwisa w dół. Podczas przy-
grywki lalkarz napina sznurki i marionetka się podnosi – dziecko stoi sztywno, wyprostowane. 
Podczas całej piosenki dzieci robią na zmianę 4 kroki w średnim tempie na sztywnych nogach 
(4 ćwierćnuty), energicznie opuszczają głowy (2 ćwierćnuty), podnoszą (2 ćwierćnuty), znów 
kroki, opuszczenie głowy, podniesienie itd. 

 – „Wędrówka lalkarza” – zabawa ruchowo-rytmiczna. Dzieci trzymają w rękach napiętą gumę 
do skakania. Podczas zwrotki idą po kole, trzymając ją w jednym ręku, a pod koniec zatrzymu-
ją się, szybko odwracają twarzami do środka koła i biorą gumę w obie ręce. Podczas refrenu 
4 razy przyciągają do siebie obie ręce i prostują je w rytmie ćwierćnut. 
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 – „Piosenka lalkarza” – rozmowa na podstawie treści, nauka słów. N. wspólnie z dziećmi usta-
la znaczenie niezrozumiałych słów, np. rogate serce, pazucha, gmach, bractwo. Następnie 
recytuje tekst piosenki w jej rytmie i tak powtarzają go dzieci. Podczas kolejnych powtórzeń 
następuje zmiana głośności, tempa recytacji.

 – „Wyżej – niżej” – określanie kierunku linii melodycznej. Podczas słuchania piosenki dzieci 
ręką pokazują, czy melodia podnosi się, czy opada. N. zwraca uwagę na fragmenty fraz, w któ-
rych należy zaśpiewać, podnosząc lub opuszczając głos. 

 – Ruch przy muzyce. Dzieci stoją parami w 2 kołach współśrodkowych, twarzami w przeciw-
nych kierunkach – oba koła będą szły w swoje prawe strony. Idą 10 kroków przed siebie, kroka-
mi 11 i 12 odwracają się do siebie twarzami, robią 2 razy układ: klapnięcie w prawe ręce, klap-
nięcie w lewe ręce, 4 klaśnięcia w swoje ręce; biorą się za ręce i raz obracają w kółku, wracając 
na swoje miejsca w kołach i odwracając się do kierunku marszu.

 – Akompaniament do piosenki. 

1.  Chodzi lalkarz światem,  Przez całą zwrotkę rytm � na kołatkach.

Serce w nim rogate. 
Chodzi z wiatrem z pluchą 
Z lalką za pazuchą. 

Ref.: Hej, hej,  2 uderzenia w bębenek.

jak wędrowne ptactwo,  Energiczne naprzemienne ruchy przód–tył rękami z torbą foliową.

Hej, hej, 2 uderzenia w bębenek.

kukiełkarskie bractwo.  Energiczne naprzemienne ruchy przód–tył rękami z torbą foliową.

Tak łazi rad nierad Bębenek i folia razem do końca refrenu.

Najśmieszniejszy teatr.

Podczas kolejnych zwrotek ruchy są takie same. 
 – Śpiew piosenki z akompaniamentem. Dzieci dzielą się na chór i orkiestrę i wykonują piosenkę, 

śpiewając i grając. 

• „Muzeum” – rozmowa z dziećmi. N. odnosi się do opowiadania „Kornelia i Stefan” (s. 12), 
prosząc, by dzieci przypomniały ich przygodę. Dzieci układają z liter wyraz muzeum i wyjaśniają 
jego znaczenie (co to jest, co się tam znajduje, po co chodzi się do muzeum, kto tam pracuje, 
jak wygląda muzeum w środku?). N. zapisuje hasłami odpowiedzi. Jeśli dzieci czegoś nie wiedzą, 
N. zapisuje pytanie i informuje, że zadadzą je pracownikowi muzeum podczas wycieczki. • kartki, 
marker

• „Eksponaty muzealne” – zabawa dydaktyczna. Każde dziecko dostaje inne zdjęcie dowol-
nego eksponatu muzealnego – ma być kilka z tego samego rodzaju, np. meble, ubrania, zabawki. 
Dzieci podają nazwy eksponatów i określają, jakiego są rodzaju. Następnie odwracają kartkę 
na drugą stronę, a N. wydaje polecenia dotyczące rysowania linii: Pokaż górny brzeg kartki; 
pokaż dolny brzeg kartki, lewy, prawy; narysuj kropkę na środku górnego brzegu, a teraz na 
środku dolnego; połącz kropki linią. W ten sposób dzieci rysują jeszcze kilka linii tak, by podzie-
liły zdjęcie na 8 części. Rozcinają je wzdłuż linii, składają ponownie i naklejają na kartkę. • zdjęcia 
eksponatów, ołówki, nożyczki, kartki, klej

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16 (s. 14).

• Praca z KP4.11 – ćwiczenia w logicznym myśleniu, dekodowanie informacji, posługiwanie się 
nożyczkami. • KP4, nożyczki, klej
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• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. • kółka gimnastyczne, patyki (ok. 40 cm)

 – „Wyścig żab” – zabawa z elementem skoku. Dzieci ustawiają się w 2–3 rzędach. Każda pierw-
sza osoba w rzędzie ma 3 kółka gimnastyczne, w 1 stoi, a 2 ma obok siebie, po 1 z każdej strony. 
Przesuwa oba kółka jednocześnie przed siebie i wskakuje w nie – jedną nogą do każdego. 
Kółko z tyłu przekłada do przodu i wskakuje w nie obunóż. Czynność powtarza do końca 
wyznaczonego odcinka.

 – „Fajerka” – zabawa z toczeniem. Dzieci starają się toczyć jak najdłużej kółka za pomocą 
patyków.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Nasze muzeum” – wycieczka. Podczas wizyty dzieci oglądają eksponaty w poszczegól-
nych działach. N. zwraca ich uwagę na zbiory muzealne, przypomina, że są uporządkowane 
tematycznie, sale mają nazwy, które wskazują, co lub z jakiego okresu można w nich obejrzeć. 
Dzieci rozmawiają z kustoszem lub przewodnikiem, zadając pytania z przygotowanej listy. (Jeśli 
wycieczka nie jest możliwa, dzieci mogą się wybrać na wirtualny spacer po muzeum). • lista pytań

• „Co wiemy o muzeum” – rozmowa podsumowująca. Dzieci pod kierunkiem N. podsumo-
wują to, czego dowiedziały się podczas wycieczki – odpowiadają na zapisane wcześniej pytania. 
N. hasłowo zapisuje odpowiedzi, a dzieci odczytują je z jego pomocą. • kartki, marker

• „Wycieczka” – tworzenie historyjki obrazkowej. N. dzieli dzieci na 4 grupy. Każda ma 
za zadanie narysowanie konkretnej sceny: dzieci idą do muzeum (albo jadą autobusem), zdej-
mują lub zakładają ubrania w szatni w muzeum, zwiedzają sale, spotykają się z pracownikiem. 
Gdy rysunki będą gotowe, dzieci dobierają się w nowe zespoły tak, by ich rysunki tworzyły 
całą historyjkę przedstawiającą wycieczkę do muzeum – najpierw wyjście do muzeum, potem 
odwracają kolejność rysunków i układają przyjście z muzeum. Za każdym razem opowiadają 
historię. • kartki, kredki

• „W sklepie z pamiątkami” – zabawa matematyczna. Dzieci gromadzą w kąciku dowol-
ne zabawki, które będą pamiątkami z muzeum. Dla każdego rodzaju ustalają cenę i zapisują 
ją na kartonikach. Ustalają zasady zabawy: stajemy w kolejce, spokojnie czekamy na swoją kolej, 
można kupić więcej niż jedną pamiątkę. Dzieci wykorzystują do zabawy monety z W15. • dowolne 
zabawki, W, kartki, ołówki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

5.  Etnograf – kto to taki? 
wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: poznanie prostych sposobów samodzielnego wykonania zabawek; wprowadzenie po-
jęcia etnograf; kształtowanie sprawności manualnej podczas działania; rozwijanie kreatywności i samo-
dzielności dzieci w planowaniu i realizacji założeń; uświadamianie znaczenia szacunku jako wartości do 
budowania właściwych relacji w grupie.
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim. „Piosenka lalkarza” – utrwa-
lenie piosenki, śpiew i akompaniowanie do śpiewu. „Co ty do mnie mówisz?” 
– zabawa słuchowa. Próby odgadywania znaczenia wyrazów.

III.2; IV.2, 7

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 16. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA
4. „Zabawki z dawnych czasów” – prace plastyczno-konstrukcyjne. „Wełniane la-

leczki” i „Traktor z przyczepą” – rozmowa na temat zabawek.
IV.2, 19

5. „Etnograf – kto to taki?” – rozmowa na podstawie opowiadania, budowanie 
pojęcia. „Polonez – dawny taniec” – zabawa ruchowo-taneczna. Wprowadze-
nie melodii i kroku podstawowego. 

IV.2, 5, 7

6. Praca z L64 – odszukiwanie jednakowych elementów, przeliczanie, dodawanie; 
pisanie cyfr w kratce.

IV.8, 15

7. Spacer w okolicy przedszkola. Obserwacja środowiska przyrodniczego. „Kącik 
Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Szklana muzyka” – doświadczenie. Wydobywanie dźwięku ze szkła, badanie 
źródła zróżnicowanej wysokości dźwięków. „Zabawki” – zabawa matematycz-
na. Działanie dzieci, posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy.

IV.7, 11, 17

9. „Szacunek” – rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem W1–2. III.5, 6, 8

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: CD2, nagrania gwar: śląskiej, kaszubskiej, łowickiej, zabawki z dawnych lat (lub 
zdjęcia): porcelanowa lalka, domek dla lalek, szmaciana lalka, zabawki strugane w drewnie (konik itp.), 
motki kolorowej wełny, prostokąty 10 x 15 cm, pudełka po herbacie, rurki po papierze toaletowym, klej, 
farby, pędzle, nożyczki, zdjęcia eksponatów z muzeów etnograficznych ludów z innych kontynentów,  
L, ołówki, szklane naczynia, woda, W, zabawki.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Hello, friend” – powitanka w języku angielskim (s. 11). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Piosenka lalkarza” – utrwalenie piosenki (s. 45). Śpiew z podziałem na zespoły. Każdy ze-
spół śpiewa inny fragment piosenki. • CD2.12

• „Co ty do mnie mówisz?” – zabawa słuchowa. N. odtwarza fragmenty różnych wypowie-
dzi gwarami kaszubską, śląską, łowicką (internet: np. kaszubskie abecadło, „Kaczka Dziwaczka” 
w gwarze śląskiej, gwara łowicka). Dzieci po wysłuchaniu każdej z nich starają się powiedzieć, 
o czym osoby mówiły lub śpiewały. N. wyjaśnia, że te osoby mówiły gwarą, czyli językiem, któ-
rym albo mówiono dawno temu, albo mówi się nadal w określonych miejscach Polski, głównie 
na wsiach. Może podać kilka przykładów: spodnie – portki (ł), galo(ł)ty (ś), buksy (k); spódnica 
– czitel (k), kiecka (ł), faltynrok (ś). • nagrania gwar: śląskiej, kaszubskiej, łowickiej
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• Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 (s. 14).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Zabawki z dawnych czasów” – praca plastyczno-konstrukcyjna. 
 – Rozmowa wprowadzająca. N. pokazuje zabawki z dawnych lat (albo zdjęcia): porcelanową 

lalkę, domek dla lalek, szmacianą lalkę, zabawki strugane w drewnie (konik itp.). Dzieci wypo-
wiadają się na temat ich wyglądu. N. opowiada o zabawkach w dawnych czasach (dostępność 
do zabawek, skąd je brano, jak musiano się nimi dzielić itp.). • zabawki z dawnych lat (lub zdjęcia)

 – „Wełniane laleczki”. Dzieci nawijają na prostokąty z tektury wełnę (dość dużo). Na górze 
związują kawałkiem wełny wszystkie nitki, a po przeciwnej stronie rozcinają. Rozdzielając pęcz-
ki i wiążąc, formują lalkę chłopca lub dziewczynkę. Mogą dokleić szczegóły twarzy (oczy, usta). 
• motki kolorowej wełny, prostokąty 10 × 15 cm

 – „Traktor z przyczepą”. Dzieci konstruują traktor z pudełek po herbacie: jedno pudełko prze-
cinają na pół w poprzek i naklejają je na drugie. Kolejne pudełko otwierają i odcinają wszystkie 
skrzydełka – pokrywkę i boczne. To będzie przyczepa. W jednej z mniejszych jej ścian z tyłu 
traktora robią dziurki, przez które przewlekają sznurowadło i na każdym z końców robią pętel-
kę. Pod spodem traktora i przyczepy przyklejają kawałki rolek po papierze toaletowym (kółka). 
Z kawałka rurki robią komin, przyklejając go w pionie przed kabiną. Całość malują farbami. 
Zabawki wykorzystują do dalszej zabawy. • pudełka po herbacie, rurki po papierze toaletowym, klej, 
farby, pędzle, nożyczki

• „Etnograf – kto to taki?” – rozmowa na podstawie opowiadania, budowanie pojęcia.

Etnograf, czyli muzealne jajka i broń na mamuty
Maciejka Mazan

Wszystko zaczęło się od tego, że Jurek nie chciał się podzielić kanapką. Zwykle to bardzo fajny 
kolega, ale nie w przypadku kanapek z jajkiem. Bo Jurek uwielbia jajka. Mógłby codziennie zja-
dać dziesięć i nigdy by mu się nie znudziły.

A to bardzo rozczarowało Wojtka, który też lubi jajka, a tego dnia dostał kanapkę z czym 
innym. Więc bardzo rozczarowany Wojtek powiedział, że Jurek może sobie zjeść swoją głupią 
kanapkę z głupim jajkiem. A Jurek odparł, że nie wie, jak kanapka, ale jajko na pewno nie jest 
głupie. I na dowód oznajmił, że jajka są nawet w muzeum. 

– Na pewno nie – powiedział Wojtek, a Jurek na to, że może to nam wszystkim udowodnić.
Więc poszliśmy razem z nim obejrzeć te muzealne jajka.
Na miejscu okazało się, że to nie jest muzeum z samymi jajkami, a te jajka, które w nim są, 

to pisanki, więc Wojtek zaczął się wykłócać, że to się nie liczy, ale myśmy przestali ich słuchać, 
bo w gablotach znajdowało się mnóstwo ciekawych rzeczy. Były tam jakieś starodawne stro-
je, korale, haftowane obrusy – to się akurat mi nie podobało, ale Wojtek chciał sobie jeden 
zabrać dla mamy – no i najlepsze ze wszystkiego: różne dziwne narzędzia – w życiu takich nie 
widziałem, chociaż pomagam dziadkowi wszystko reperować! – i Marcin powiedział, że to 
pewnie broń do polowania na mamuty, bo wyglądały na strasznie stare. Wszyscy chcieliśmy 
zobaczyć tę broń na mamuty, zrobiło się trochę głośno i przyszła jedna pani z muzeum. I Jurek 
powiedział, że to jego mama. 

Mama Jurka wyjaśniła nam, że to nie jest broń na mamuty, tylko bardzo stary sierp, czyli 
narzędzie do ścinania zboża.

– A skąd pani wie? – spytał Marcin, bo jego zdaniem ten sierp wyglądał raczej na broń 
na mamuty. Wtedy Jurek prawie się na niego obraził i powiedział, że kto jak kto, ale jego mama 
wie takie rzeczy najlepiej, bo jest etnografem. 
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Tego słowa nie znał nawet Janek, który nosi okulary i przeczytał wszystkie książki w naszej 
bibliotece. Mama Jurka najpierw wytłumaczyła nam, że jesteśmy w muzeum etnograficznym, 
a potem – że etnograf dba o to, żeby nie zaginęła pamięć o dawnych czasach. Taki etnograf pod-
różuje po wsiach i miasteczkach, zbiera pisanki, piosenki, tradycyjne stroje i ozdoby. Może też 
opisywać zwyczaje i zabawy, odwiedzać ludzi i pytać ich o to, jak wyglądało życie, kiedy byli mali…

– Albo może zbierać broń na mamuty – powiedział Jacek i pokiwał głową.
– Gdyby gdzieś mieszkali ludzie, którzy nadal polują na mamuty, to tak – zgodziła się mama 

Jurka. – Ale dopóki ich nie znajdziemy, etnografowie zbierają garnki, korale, kołowrotki, opo-
wieści, kolędy… 

I choć w muzeum nie było prawdziwej broni, to wszyscy byliśmy całkiem zadowoleni z tej wy-
cieczki. Tylko Grzesiek się trochę zawiódł, bo nie udało mu się namówić mamy Jurka, żeby sprzeda-
ła mu sierp. No a Wojtek powiedział, że od patrzenia na taką ilość pisanek zrobił się okropnie głod-
ny i nawet nie chciał z nami pogadać, tylko popędził do domu, jakby go goniło stado mamutów!

N. zadaje pytania: Dokąd dzieci wybrały się na wycieczkę? Kim była mama Wojtka? Czym 
zajmuje się etnograf? Dlaczego jego praca jest ważna? Czego możemy się dowiedzieć dzięki 
jego pracy? Dzieci odpowiadają. N. zwraca uwagę, że etnograf zajmuje się też kulturą innych 
krajów, nawet tych egzotycznych. Dowiaduje się, jak żyli, ubierali się i mieszkali dawno temu 
ludzie. N. pokazuje dzieciom zdjęcia z wystaw w muzeum etnograficznym. • zdjęcia eksponatów 
z muzeów etnograficznych ludów z innych kontynentów

• „Polonez – dawny taniec” – zabawa ruchowo-taneczna. N. opowiada o nazwach (polonez, 
chodzony) i historii poloneza. Następnie pokazuje krok podstawowy. Dzieci ustawiają korowód, 
który przy dźwiękach melodii N. prowadzi w dowolny sposób. Następnie dzieci uczą się kilku 
figur tańca, np. para w prawo, para w lewo, tunel, robienie czwórek. • CD2.27

• Praca z L64 – odszukiwanie jednakowych elementów, przeliczanie, dodawanie, pisanie 
cyfr w kratce. • L, ołówki

• Spacer w okolicach przedszkola. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku 
przyrodniczym. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Szklana muzyka” – doświadczenie. Dzieci dzielą się na zespoły, w każdym zespole jest kil-
ka szklanych naczyń. Zamaczają lekko place w wodzie i ciągną po brzegach kieliszków. Następ-
nie dolewają do każdego niewielkie ilości wody i powtarzają czynność z wodzeniem palcem. 
Mówią, co zaobserwowały. Następnie dolewają wodę tak, by w każdym kieliszku była różna 
ilość – grają na każdym z kieliszków i starają się ustawiać dźwięki rosnąco lub malejąco. • szklane 
naczynia, woda

• „Zabawki” – zabawa matematyczna. Działanie dzieci. N. wyjaśnia, że dziś trzeba będzie sobie 
kupić zabawki, aby móc się dalej bawić. Dzieci organizują zabawę w kupowanie zabawek analo-
gicznie do zabawy w sklep z pamiątkami (s. 47), wykorzystując pieniądze z W15. • W, zabawki z sali

• „Szacunek” – rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem W1–2. Dzieci pod kierunkiem 
N. w trakcie rozmowy podsumowują wiadomości na temat omawianej wartości – szacunku. 
Dzieci wklejają nazwę wartości do Albumu wartości. • W, nożyczki, klej

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

• List do rodziców  uczę.pl
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WIEDZA

Wiedza jest ogółem wiadomości, które posiada dana osoba, nabytych w procesie nauki i dzięki do-
świadczeniom życiowym. Może być także rozumiana jako zasób informacji czy znajomość pewnej 
dziedziny. Istotne jest nie tylko posiadanie wiedzy, lecz także umiejętność stosowania jej w praktyce.
Dzieci sześcioletnie miewają już dość rozległą wiedzę na pewne tematy, jednak z założenia są na eta-
pie jej przyswajania. Dobrze jest zachęcać je do zdobywania wiadomości i ćwiczenia stosowania ich 
w praktyce oraz uczyć, w jaki sposób mogą to robić. To, czego nauczą się w młodości, na pewno za-
procentuje w dorosłym życiu – nawet jeśli nie będą pamiętać wszystkiego, posiądą umiejętności nie-
zbędne do nauki.
Wspierając dzieci w nabywaniu wiedzy warto pamiętać, aby:
– chwalić ich ciekawość świata; 
– uczyć szacunku do mądrości innych osób; 
– zapewniać, że mogą się mylić i że błędy są ważną częścią procesu uczenia się; 
– wskazywać źródła, z których można czerpać wartościowe informacje; 
– uczyć odróżniania informacji prawdziwych, rzetelnych, od nieprawdziwych i szkodliwych; 
–  w miarę możliwości inspirować do samodzielnego poszukiwania informacji i poszerzania wiedzy w in-

teresujących je dziedzinach.

Zabawa wprowadzająca
N. ukrywa w sali kilka kopert ze wskazówkami i różnymi ciekawostkami (np. na temat jakiegoś zwierzę-
cia). Daje dzieciom pierwszą kopertę, w której są ciekawostka i wskazówka, gdzie można znaleźć na-
stępną. W ostatniej kopercie jest napisane: Gratuluję! Udało wam się odnaleźć wszystkie informacje 
ukryte w sali. Czy wiecie, skąd możecie dowiedzieć się więcej?.
Na koniec N. mówi dzieciom, że wiedza jest trochę jak gra: kiedy ktoś dowie się o czymś, ma ochotę 
wiedzieć jeszcze więcej, więc szuka następnych informacji. Dzięki temu staje się mądrzejszy: więcej wie 
i umie lepiej szukać. Rozmawia z dziećmi o tym, skąd mogą czerpać wiedzę.
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Tydzień XXXIII
Książka – mój przyjaciel

1.  Chcemy dużo wiedzieć 
wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęcia wiedza rozumianego jako wartość i warunek rozwoju każdego 
człowieka; poznanie różnych źródeł zdobywania wiedzy; kształtowanie umiejętności budowania logicz-
nych i poprawnych wypowiedzi; dawanie możliwości samodzielnego zdobywania wiedzy przez dzieci.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. Tworzenie miłej i życzliwej atmosfery, 
integracja grupy. „Książka” – działanie dzieci. Aranżowanie Kącika Książki, wy-
powiedzi na temat książek. „Piosenka lalkarza” – zabawa rytmiczna z elemen-
tami orientacji w kierunkach w przestrzeni. 

III.2; IV.4, 7, 11, 
12, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Leśna wyprawa” – rozmowa o wiedzy na podstawie opowiadania. „Wiedza” – 
zabawa językowa, tworzenie pojęcia.

IV.2, 5  

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17. I.5, 8, 9

6. Praca z KP4.12–13 – uzupełnianie ilustracji nalepkami, wypowiedzi na jej temat, 
czytanie zdań. „Tak czy nie” – zabawa z elementem ruchu. 

I.5; IV.2, 4

7. „Jak się nazywasz?” – zabawa badawcza na świeżym powietrzu. „Kącik Molika 
Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.

I.2; II.11; IV.3, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Co dwie głowy” – zabawa słowno-rytmiczna z przysłowiem. „Książki w kąciku” 
– zabawa matematyczna z elementem czytania. Klasyfikowanie, przeliczanie, 
dodawanie.

IV.7, 12, 15

9. „Smoczy berek” – zabawa bieżna. „Wiem i potrafię” – zabawa dydaktyczna. 
Układanie wyrazów o różnym stopniu trudności z rozsypanki literowej.

I.5; IV.4

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: książki, czasopisma przyniesione przez dzieci i N., kartki, kredki, mazaki, roz-
sypanka literowa, wyrażenie KĄCIK KSIĄŻKI, wełniane lalki, CD2, woreczki, gruba lina, karton z wyrazem 
WIEDZA, marker, wyrazy TAK, NIE, Muliplaneta, KP4, marakasy, bębenek, sznurek, szpilki do mocowania 
mat ogrodniczych, lupy, Notes Odkrywcy, ołówki, dowolny atlas roślin, telefon z aplikacją do rozpo-
znawania roślin, drewniane klocki, symbole emocji, wyrazy: wiersz, opowiadanie, atlas, encyklopedia, 
album, cyfry i litery (np. z Alfabetu), książki z krótkimi tytułami lub wyrazy w formie tytułów: Opowia-
dania, Bajki, Atlas, Pinokio itp., szarfy.
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I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. • więcej powitanek  uczę.pl

Dzieci stoją w kole, recytują tekst i wykonują opisane ruchy.

Powitanka – rozruszanka
Beata Gawrońska

Dobry humor co dzień mamy,  Dzieci wyciągają ręce z uniesionymi kciukami. 

wszystkich pięknie tu witamy.  Machają do siebie. 

Gdy rękami zaklaszczemy  Klaszczą.

i nogami zatupiemy,  Tupią.

podskoczymy raz, dwa, trzy,  Podskakują 3 razy.

nikt już z nas nie będzie zły.  Kładą ręce na biodrach. 

Wkoło obrócimy się  Obracają się wokół własnej osi.

i krzykniemy głośne „hej!”.  Głośno krzyczą: hej!

Taką właśnie powitanką  Biorą się za ręce i idą 8 kroków po obwodzie koła.

zaczynamy dzisiaj dzień. 

• „Książka” – działanie dzieci. Dzieci oglądają książki przyniesione przez siebie i zgroma-
dzone przez N. Wypowiadają się na ich temat (wygląd, czego można się z nich dowiedzieć, 
o czym opowiadają, rodzaje itp.). N. wprowadza zwroty w języku angielskim (To jest książka. 
– It’s a book. Lubię (czytać) książki. – I like (reading) books. To jest czerwona/zielona/niebie-
ska książka. – This is a red/green/blue book. Ta książka jest mała/duża. – That book is small/
big. Czy ta książka jest mała/niebieska? – Is that book small/blue?). Podczas oglądania ilu-
stracji dzieci podają w języku angielskim nazwy znanych sobie przedmiotów, kolorów, zwie-
rząt itp. Wspólnie tworzą Kącik Książki – z pomocą N. układają książki w wyznaczonym miej-
scu według wspólnie ustalonego sposobu (kolorami, wielkością, rodzajami). Wieszają napis 
Kącik Książki. Ustalają zasady korzystania z kącika (Bierzemy książkę, gdy mamy czyste ręce. 
Oglądamy w spokoju. Po obejrzeniu odkładamy na miejsce itp.). N. zapisuje zasady, a dzieci 
do każdej z nich wymyślają i rysują znaki. • książki, czasopisma, kartki, kredki, mazaki, wyrażenie Kącik  
Książki

• „Piosenka lalkarza” – zabawa rytmiczna z elementami orientacji w przestrzeni. Dzieci 
siedzą w kole jedno blisko drugiego. Kilkoro trzyma wełniane laleczki robione w poprzednim 
tygodniu (s. 49). Podczas piosenki podają sobie lalki w rytmie półnut (wolno) w prawą bądź lewą 
stronę (strony zmieniamy w trakcie piosenki). Dziecko, które ma lalkę na końcu zwrotki, nie 
podaje jej dalej. Podczas refrenu dzieci w takim samym tempie 1 raz pstrykają palcami i 3 razy 
klepią się w uda. Gdy wraca zwrotka, znów podają sobie lalki. • wełniane lalki, CD2.12

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. • bębenek, woreczki, gruba lina, CD

 – „Marsz, bieg, podskoki” – zabawa wprowadzająca. N. podaje rytm na bębenku, a dzieci po-
ruszają się zgodnie z nim. 

 – „Krasnoludki i olbrzymy” – ćwiczenie nóg. Na hasło: Krasnoludki dzieci kucają i idą do przo-
du w kucki. Na hasło: Olbrzymy wstają, wspinają się i idą na palcach stóp. Na hasło: Dzieci idą 
na całych stopach.

 – „Królewicz i królewna” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci idą z woreczkami na głowach. Gdy wo-
reczek spadnie, podnoszą go, kładą na głowę i idą dalej.

 – „Pajacyki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci robią kilka serii po 10 pajacyków 
(skoki zwarto-rozwarte).
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 – „Przejście po wąskiej dróżce” – ćwiczenie równowagi. N. rozkłada grubą linę. Dzieci kolejno 
przechodzą po linie, stawiając na niej stopy i rozkładając ręce. 

 – „Lot ze smokiem” – zabawa bieżna. Dzieci dobierają się w pary. Jedno zakłada pod pachy 
szarfę, drugie staje za nim i trzyma koniec szarfy. Gdy pojawi się szybka muzyka, biegną w za-
przęgach. Co kilka chwil następuje zamiana ról.

 – „Marsz” – ćwiczenie uspokajające. Dzieci maszerują przy rytmicznej, marszowej muzyce.

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA
 • „Leśna wyprawa” – rozmowa o wiedzy na podstawie opowiadania.

Leśna wyprawa
Joanna M. Chmielewska

Dziadek Ani miał pokój – bibliotekę. Trzy ściany zajmowały regały, na których od podłogi  
do sufitu piętrzyły się książki, a pod oknem stał ulubiony fotel dziadka. Specjalny fotel do 
czytania. 

Dziadek zakładał okulary, siadał w ukochanym fotelu, otwierał książkę i przenosił się w inny 
świat. W ogóle nie słyszał, co się wokół dzieje. Nawet kiedy babcia pytała, czy ma ochotę 
na pierogi. A przecież uwielbiał pierogi.

W swojej bibliotece dziadek miał też książki dla dzieci. Ania odgrażała się, że gdy tylko pójdzie 
do szkoły i nauczy się płynnie czytać, przeczyta je wszystkie. Na razie umiała odczytywać tylko 
proste wyrazy. Za to bardzo lubiła słuchać opowieści czytanych przez dziadka. Lubiła też bawić 
się z nim w zgadywanki. Zamykała oczy, wyciągała z półki książkę, która wpadła jej w ręce, i pytała:

– Dziadku, a o czym to jest?
– O ptakach, które żyją w Polsce.
– A ta z drzewem na okładce?
– O drzewach. Wiesz, że drzewa mogą się porozumiewać?
– Chyba w bajkach – mruknął Damian, starszy brat Ani. Damian chodził do piątej klasy i uwa-

żał, że wszystko wie lepiej.
– Nie tylko w bajkach. – Dziadek spojrzał na Damiana. – Na przykład akacje. Żyrafy bardzo 

lubią akacje. I kiedy taka zgłodniała żyrafa zacznie obgryzać liście, w ciągu kilku minut nasycają 
się one szkodliwymi składnikami. Drzewo wydziela też specjalny gaz, którego zapach ostrzega 
inne rosnące w pobliżu akacje. Zanim żyrafa się do nich zbliży, ich liście już są przygotowane 
na wizytę nieproszonego gościa.

– I o tym jest w tej książce? – Ania dotknęła drzewa na okładce.
– O tym i o wielu innych ciekawych zjawiskach. 
– Dziadku, a ty przeczytałeś wszystkie książki ze swojej biblioteki? – zapytała Ania.
– Większość. Encyklopedii i słowników nie przeczytałem.
– Encyklopedie i słowniki są w internecie. O tych akacjach i żyrafach też znalazłem. Zobacz. 

– Damian podsunął dziadkowi swój smartfon. – Dziadku, przecież masz internet. Po co ci tyle 
książek?

– Jak to po co? – zdziwił się dziadek. – Te książki to mój skarb! Ileż w nich wiedzy i ciekawych 
opowieści! Pewnie, że wiele informacji znajdziesz w internecie. No i oczywiście są też książki elek-
troniczne. Ale ja wolę taką, którą mogę wziąć w ręce. I lubię słyszeć szelest odwracanych kartek.

– A ja lubię oglądać obrazki – wtrąciła się Ania. – Dziadku, masz taką książkę, żeby było dużo 
obrazków?
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– A czy zamiast obrazków mogą być zdjęcia?
– Mogą.
Dziadek wziął z półki książkę ze zdjęciami drzew i łabędzi na okładce.
– Rośliny i zwierzęta. Przewodnik – odczytał tytuł Damian. 
– To książka, którą można zabrać na wycieczkę – wyjaśnił dziadek. – A dziś taka ładna pogo-

da, że szkoda siedzieć w domu. To co? Idziemy?
– Idziemy! – zawołali Ania i Damian jednocześnie.
Ania chwyciła banana, a Damian jabłko i już byli gotowi. Bardzo lubili wyprawy z dziadkiem.
– Cześć, jak się nazywasz? – spytała Ania ślimaka w beżowej skorupce w brązowe paski sie-

dzącego na kamieniu przy drodze. 
– Wstężyk gajowy – odpowiedział Damian, który rozpoznał ślimaka na zdjęciu w przewod-

niku.
Potem Damian wypatrzył motyla bielinka kapustnika, a Ania ropuchę szarą.
– A teraz rozpoznajemy tylko rośliny, dobra? – zaproponował Damian. 
Ani podobała się ta zabawa. Zdziwiła się tylko, że chociaż w pobliżu było mnóstwo roślin, 

Damian pobiegł leśną ścieżką tak daleko, że nie było go widać. Ale przynajmniej miała teraz 
przewodnik tylko dla siebie. Wyszukiwała zdjęcia, a dziadek czytał opisy roślin. 

– Chodźcie, pokażę wam, co znalazłem! – zawołał Damian.
Czekał na nich przy kępce niebieskich kwiatków.
– O, niezapominajki! – Ania była dumna, że nie musi zaglądać do książki.
– Wcale nie. To przetacznik ożankowy – sprostował Damian.
– Niezapominajki, prawda, dziadku? – upierała się Ania.
– Damian ma rację. To przetacznik. Ma cztery płatki, a niezapominajka pięć. Ale te kwiaty są 

podobne i łatwo je pomylić. Ciekaw jestem, Damianie, skąd wiedziałeś, co to za roślina?
– Trzeba wiedzieć, gdzie szukać. – Damian zrobił tajemniczą minę. – A to jest bylica pospo-

lita. – Wskazał roślinę o drobnych białych kwiatkach, którą Ania widziała wiele razy, lecz nie 
znała jej nazwy. 

– Masz w smartfonie aplikację do rozpoznawania roślin! – domyślił się dziadek.
– Zgadłeś, dziadku. Chcesz zobaczyć?
– No pewnie!
– Zrób zdjęcie i zaznacz, jaka to część rośliny, na przykład liście albo kwiaty, a aplikacja roz-

pozna, co to jest – wyjaśnił Damian. 
Aplikacja spodobała się i dziadkowi, i Ani. Robili zdjęcia prawie każdej napotkanej roślinie. 

Ania trafiła na niskie fioletowe kwiatki, lecz kiedy chciała je sfotografować, ekran nagle zgasł. 
– Koniec zabawy. Bateria padła. – Damian schował telefon do kieszeni. 
– I co teraz? – zmartwiła się Ania.
– Trzeba wiedzieć, gdzie szukać. – Uśmiechnął się dziadek, wyciągając przewodnik z plecaka, 

a Ania migiem odnalazła w nim zdjęcie fiołka leśnego.

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania, np. Jak wyglądał pokój dziadka 
Ani i Damiana? Dlaczego dziadek chciał mieć i czytać książki? Jak zdobywał wiedzę Damian, 
a jak dziadek? Co wydarzyło się podczas wycieczki? Jak myślicie, co jest lepsze do zdobywa-
nia wiedzy – książki czy internet? Skąd jeszcze możemy czerpać wiedzę? (słuchając, obserwu-
jąc innych, działając samemu i w zespole). Dlaczego wiedza jest ważna? • Multiplaneta

• „Wiedza” – zabawa językowa. N. kładzie karton z napisem WIEDZA i zaczyna zdanie: Wie-
dza to… Dzieci kolejno dopowiadają, a N. zapisuje ich odpowiedzi na kartonie. Na koniec 
wszystkie odczytuje. • karton z wyrazem WIEDZA, marker
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• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17. • marakasy, bębenek

 – „Gram – nie gram” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci wchodzą do sali, w której leżą 
na podłodze marakasy. Dzieci maszerują w rytm bębenka, omijają rozłożone pomoce. Na moc-
ne uderzenie w instrument wykonują skłon, podnoszą marakas i biegną z nim, akompaniując 
do biegania. Kiedy słyszą rytm marsza, odkładają marakasy i maszerują, omijając przeszkody. 
Zabawę powtarzamy kilka razy.

 – „Muzyka jest wszędzie” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dzieci grają na 
marakasach według wskazówek N., który trzyma instrument: z przodu – dzieci wyciągają ra-
miona przed siebie, z tyłu – chowają ręce za plecami, nisko nad podłogą – wykonują skłon 
do przodu, wysoko nad głową – wznoszą wyprostowane ramiona, przy prawej stopie – robią 
skrętoskłon w prawo, przy lewej stopie – robią skrętoskłon w lewo itp.

 – „Raz, dwa, trzy, zagraj ty!” – ćwiczenie kształtujące mięśnie brzucha. Dzieci ćwiczą w parach, 
jedno naprzeciw drugiego w pozycji siadu prostego. Na 1 uderzenie w bębenek przechodzą 
do leżenia tyłem, na 2 – wykonują energiczny siad i wołają do partnera: Raz, dwa, trzy, zagraj 
ty! Dziecko, które później podniesie się z leżenia, podaje rytm na marakasach, a współćwiczą-
cy powtarza. Uderzenie w bębenek zachęca do ułożenia się w leżeniu tyłem. Kto tym razem 
szybciej wstanie, wywołuje partnera do podania rytmu. Zabawę powtarzamy 6–8 razy.

 – „Gramy i oddychamy” – ćwiczenia oddechowe i czworakowanie. Dzieci poruszają się 
na czworakach, potrącają marakas raz prawą, raz lewą dłonią. Na sygnał siadają w siadzie 
skrzyżnym, powoli unoszą ramiona bokiem – robią wdech, przekazują marakas do drugiej dło-
ni, powoli opuszczają ramiona – robią wydech. Powtarzają 3 razy, a następnie poruszają się 
na czworakach jak na początku zabawy. Ćwiczenie powtarzamy 3–4 razy.

 – „Berek zaczarowany” – zabawa bieżna. Uczestnicy poruszają się biegiem, uciekają przed ber-
kiem. Berek dotknięciem grzechotką zamienia dzieci w nieruchome figury. Zaczarowani mogą 
wzywać pomocy, grzechocząc marakasem uniesionym wysoko nad głową. Inni odczarowują 
złapanych, dotykając ich ramienia. Zabawa trwa ok. 2 min.

 – „Atak grzechotnika” – zabawa doskonaląca refleks. Dzieci są ustawione na obwodzie dużego koła. 
Na hasło: Atak grzechotnika drobnymi, szybkimi krokami zbliżają się do środka koła, ręka z instru-
mentem wyciągnięta do przodu. W środku stoi N. z bębenkiem. Na mocne uderzenie w bębenek 
i hasło: Stop atakujące grzechotniki się zatrzymują i szybko wycofują na swoje miejsca, biegnąc 
tyłem. Kto dotknie osoby stojącej w środku koła, zajmuje jej miejsce. Zabawę powtarzamy kilka razy.

 – „Taniec rąk” – ilustracja ruchowa. Dzieci w małych grupach prezentują taniec rąk do włas-
nego akompaniamentu. Wykonują obszerne ruchy ramionami, wolne, szybkie i dynamiczne, 
wysoko i nisko, z przodu i z tyłu. 

 – „Na grzechotce gram – zdrowe stopy mam” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. Dzieci pod-
skakują po obwodzie koła i grają na marakasach. Gdy usłyszą rytmiczne uderzenia w bębenek, 
siadają w siadzie prostym, obciągają i unoszą rytmicznie na przemian palce prawej i lewej sto-
py. Akompaniament marakasów zachęca do podskakiwania w kole.

 – „Podrzuć i złap” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci w siadzie skrzyżnym podrzucają i łapią ma-
rakas w dłonie.

 – „Rytmiczny marsz” – ćwiczenie rytmizujące. Jeden z uczestników podaje rytm, pozostali po-
wtarzają i rytmicznie stawiają kroki, np. Raz, dwa, trzy, cztery – grają i stawiają krok na każde 
uderzenie instrumentu o dłonie. Albo: raz, pauza, dwa, pauza, trzy, cztery – uderzenie – krok, 
zatrzymanie, uderzenie – krok, zatrzymanie, uderzenie – krok, uderzenie – krok. Podczas ko-
lejnych powtórzeń zmieniamy dzieci podające rytm.

• Praca z KP4.12–13 – uzupełnianie ilustracji nalepkami, wypowiedzi na jej temat, czytanie 
zdań. • KP4
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• „Tak czy nie” – zabawa z elementem ruchu. N. rozmieszcza w 2 przeciwległych końcach 
sali wyrazy TAK, NIE. Podaje stwierdzenia, a dzieci nic nie mówią, tylko w ramach odpowiedzi 
idą do właściwego wyrazu. Po każdej odpowiedzi wracają na środek. Przykładowe zdania: Trzy 
dodać siedem równa się 10. Etnograf maluje obrazy. Aktor gra w filmie. Aktor gra w teatrze.
Małe dzieci mogą same chodzić po ulicy. • wyrazy TAK, NIE

• „Jak się nazywasz?” – zabawa badawcza na świeżym powietrzu. Uwaga! Zabawę przepro-
wadzamy w ogrodzie przedszkolnym lub w jakimkolwiek miejscu z roślinnością, z zapewnie-
niem dzieciom bezpieczeństwa. Dzieci dzielą się na zespoły (w zespole powinny się znaleźć 
dzieci o różnym stopniu umiejętności i wiedzy), a każdy zespół ma sznurek, szpilki do moco-
wania mat ogrodniczych, lupy, Notes Odkrywcy, ołówki. N. ma telefon. Na miejscu N. wyzna-
cza teren, po którym mogą poruszać się zespoły, a każdy wskazuje miejsce, w którym będzie 
pracował, i wygradza je za pomocą sznurka i szpilek. Zespoły na wyznaczonym obszarze mają 
za zadanie znaleźć 2 różne rośliny i je narysować. N. za pomocą telefonu robi zdjęcia każdej 
z roślin. Po powrocie wspólnie szukają nazw roślin w atlasie lub w internecie za pomocą aplikacji 
do rozpoznawania roślin. • sznurek, szpilki do mocowania mat ogrodniczych, lupy, Notes Odkrywcy, ołówki, 
atlas roślin, telefon z aplikacją do rozpoznawania roślin

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Co dwie głowy” – zabawa słowno-rytmiczna z przysłowiem. N. czyta wiersz:

Co dwie głowy, to nie jedna
Urszula Kozłowska

„Co dwie głowy, to nie jedna” –
krzyknął ktoś na cały blok.
Pomyślałam: „Och, ja biedna…
Czyżby to dwugłowy smok?!”.
A to Paweł (jasna sprawa, 
każdy by po głosie zgadł!) 
w bramie rower swój naprawiał, 

korzystając z Franka rad. 
Jeden z nich miał wiadomości, 
drugi pomyślunku ciut, 
gdy złączyli swe zdolności, 
praca poszła im jak z nut! 
Teraz każdy w bloku wie: 
nie ma to jak głowy dwie!

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania, np. Jak Paweł poradził sobie z tym,  
że nie wiedział, jak naprawić rower? O jakim przysłowiu jest mowa w wierszu? Jaką mądrą 
radę przekazuje nam to przysłowie? Następnie dzieci siedzą w kole, każde ma 2 drewniane 
klocki. Powtarzają tekst Co /dwie/ gło/wy, to/ nie/ jed/na w rytmie 4/4, wystukując rytm 
na klockach, z mocnym akcentem na raz w następujący sposób:

 – wszyscy razem; 
 – coraz wolniej, coraz szybciej – dzieci chodzą po obwodzie koła;
 – coraz głośniej, coraz ciszej – dzieci dzielą się na 2 zespoły, które stają naprzeciwko siebie 

w dość dużej odległości. Mówiąc coraz głośniej, zbliżają się do siebie, a gdy są bardzo blisko, 
zaczynają mówić coraz ciszej i się cofać;

 – wyrażając różne emocje: radość, gniew, znudzenie, smutek; najpierw robi to cała grupa, 
wspólnie wybierając emocję, a następnie dzieci losują symbole emocji i indywidualnie mówią 
tekst. • drewniane klocki, symbole emocji

• „Książki w kąciku” – zabawa matematyczna z elementem czytania. N. układa przed dzieć-
mi wyrazy: wiersz, opowiadanie, atlas, encyklopedia, album. Dzieci wspólnie je odczytują i sta-



TYDZIEŃ XXXIII Wiedza

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

58

rają się wyjaśnić, co one oznaczają. Następnie przynoszą wszystkie książki z kącika i oglądając, 
co jest w środku, dopasowują książkę do odpowiedniego wyrazu. Liczą książki przy każdym 
z wyrazów, oznaczają cyfrą, określają, których jest najwięcej, których najmniej, dodają do sie-
bie książki z 2 dowolnych rodzajów. • wyrazy: wiersz, opowiadanie, atlas, encyklopedia, album, książki  
z kącika, cyfry (np. z Alfabetu)

• „Smoczy berek” – zabawa bieżna. Dzieci, poza jednym (łowcą smoków), mają za paskami 
ubrania szarfy – są smokami. Łowca ma za zadanie złapać jak najwięcej smoków, czyli wyjąć ich 
szarfy zza paska. Dziecko, które straci szarfę, odchodzi na chwilę na bok – smok nie może latać. 
Gdy zostanie 2 lub 3 dzieci z szarfami, N. przerywa zabawę i następuje zmiana łowcy. • szarfy

• „Wiem i potrafię” – zabawa dydaktyczna. N. przygotowuje krótkie tytuły książek, np. Bajki, 
Opowiadania, Atlas lub wyszukuje książki z krótkimi tytułami. Dzieci mają za zadanie ułożyć 
tytuły książek z liter Alfabetu. Dzieci zdolne układają z pamięci, a pozostałe według wzoru.  
• książki z krótkimi tytułami lub wyrazy w formie tytułów: Opowiadania, Bajki, Atlas, litery z Alfabetu

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

2.  Wizyta w księgarni 
wiodąca aktywność: językowa

CELE OGÓLNE: wprowadzenie i tworzenie pojęć księgarnia, antykwariat; rozwijanie logicznego myśle-
nia przez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy pojęciami; uświadamianie konieczności dbania 
o książki i właściwego sposobu korzystania z nich. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. „Zabawa książek” – ćwiczenia dłoni 
przy muzyce. Naśladowanie ruchów. „Nasze książki” – układanie i rozwiązy-
wanie zagadek.

III.2; IV.2, 5, 7

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Księgarnia i antykwariat” – zabawa językowa. Zabawa słuchowo-wzrokowa, 
rozmowa, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, utrwalenie poznanych cyfr 
i liter, tworzenie pojęcia księgarnia. Praca z KP4.14 – wypowiedzi na temat ilu-
stracji, czytanie zdań, ćwiczenia w logicznym myśleniu, tworzenie rytmu.

IV.2, 4, 15

5. „Na zakupy” – zabawa ruchowa z elementem czytania. Czytanie globalne wy-
razów. „Witryna księgarni” – zabawa plastyczna. Kolaż, komponowanie z przy-
gotowanych elementów, współpraca w grupie.

I.6, 7; IV.1, 2

6. Praca z CziP65 – ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie i po krop-
kach, kolorowanie, odszukiwanie takich samych szeregów znaków.

I.7, 9; IV.8, 9

7. „Na tropach książek” – wycieczka po miejscowości. „Kącik Molika Książkowe-
go” – słuchanie tekstów literackich. 

III.4, 9; IV.3
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Zakładka do książki” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna, komponowane  
z figur geometrycznych. „Prośby książki” – zabawa językowa na podstawie 
wiersza. Rozmowa na temat szanowania książek.

I.7, 9; III.5, 9; 
IV.2, 5

9. „Wyprawa po książki” – konstruowanie gry. „Pisane scrabble” – zabawa 
z dzieckiem zdolnym. Samodzielne tworzenie wyrazów.

IV.4, 5, 8

10. Zabawy w kącikach  zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: dowolne książki z kącika, woreczki, gruba lina, cyfry 0–9 (np. z Alfabetu), 
9 zdjęć dowolnych przedmiotów z kółkami oznaczającymi głoski i cyfrą po drugiej stronie, zdjęcie wnę-
trza księgarni, KP4, ołówki, wyrazy: księgarnia, antykwariat, internet, poczta, papier pakowy, kolorowy 
karton, kartki A4, kredki, CziP, telefon z aparatem, szablony figur geometrycznych, papier kolorowy, 
nożyczki, klej, paski papieru 20 × 5 cm, kartony, miarki lub klocki, kostki do gry, pionki, CD2.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Powitanka – rozruszanka” – powitanka (s. 53). • więcej powitanek  uczę.pl  

• „Zabawa książek” – ćwiczenia dłoni przy muzyce. Dzieci przy melodii „Piosenki o książ-
kach” wykonują ruchy dłońmi i palcami: 
– przygrywka – 4 ruchy całymi dłońmi leżącymi płasko na stole w prawo i 4 w lewo;
– pierwsza część zwrotki – zaciskanie i otwieranie dłoni;
– druga część zwrotki – naśladowanie gry na pianinie kolejno pojedynczymi palcami;
– refren – wachlarzyki palcami. • CD2.12

• „Nasze książki” – rozwiązywanie zagadek. Dzieci biorą z kącika kilka dowolnych książek. 
Przez chwilę je oglądają, starają się odczytać tytuł i ocenić, o czym jest. Następnie układają 
zagadki na temat wybranych przez siebie książek. • dowolne książki z kącika

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 (s. 53).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Księgarnia i antykwariat” – zabawa językowa.
 – Zabawa słuchowo-wzrokowa. Dzieci mają ułożone przed sobą kolejno cyfry 1–9. Pomiędzy 

cyframi 3 a 4 jest puste miejsce, a nad nim leży litera ę. Przed nimi leży 9 zdjęć, których wskaza-
ne głoski będą tworzyć wyraz księgarnia. Na dole każdego obrazka są kółka oznaczające liczbę 
głosek w jego nazwie, a kółko wskazujące głoskę, którą trzeba wybrać, jest np. czarne. Po dru-
giej stronie każdej karty z obrazkiem jest cyfra wskazująca, w którym miejscu należy położyć 
kartę, np. rysunek króla, pod nim 3 kółka, pierwsze zamalowane, po drugiej stronie cyfra 1. 
Wyrazy do wykorzystania: król, osa, raki, garnek, kura, kran, noga, igła, narty. Dziecko podaje 
nazwę elementu na zdjęciu, określa wskazaną głoskę, z zestawu liter wybiera odpowiadającą 
jej literę i kładzie na miejsce wskazane przez cyfrę. Dzieci wspólnie odczytują powstały wyraz. 
• cyfry 1–9, 9 rysunków dowolnych przedmiotów z narysowanymi pod spodem kółkami oznaczającymi głoski 
i cyfrą po drugiej stronie, litery z Alfabetu
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 – Rozmowa. Dzieci odpowiadają na pytania: Co to jest księgarnia? Jakie znacie sklepy, któ-
re można nazwać księgarnią? Gdzie jeszcze można kupić książki? N. uświadamia, że coraz 
mniej jest typowych księgarni (sklepów z książkami), i pokazuje zdjęcia przedstawiające wnę-
trze księgarni. Dzieci wspólnie ustalają, gdzie można kupić dziś książki (na stoisku w markecie, 
w punktach dystrybucji prasy, na poczcie, w internecie – księgarnie internetowe). Następnie N. 
prezentuje dzieciom wyraz antykwariat i prosi o wyjaśnienie pojęcia; jeśli dzieci nie potrafią, 
wyjaśnia sam (sklep z używanymi książkami). Dzieci starają się określić różnice i podobieństwa 
pomiędzy księgarnią i antykwariatem. • zdjęcie wnętrza księgarni, wyraz antykwariat 

• Praca z KP4.14 – wypowiedzi na temat ilustracji, czytanie zdań, ćwiczenia w logicznym 
myśleniu, tworzenie rytmu. • KP4, kredki

• „Na zakupy” – zabawa ruchowa z elementem czytania. Na podłodze są wyznaczone 4 miej-
sca opisane wyrazami: księgarnia, antykwariat, internet, poczta. Na podłodze w rozsypce leżą 
takie same wyrazy napisami do dołu (tyle, ile dzieci). Na sygnał: Na zakupy dzieci podnoszą 
najbliższy wyraz i czytając lub odgadując na zasadzie porównywania wyglądu, idą do właściwego 
miejsca. Gdy wszystkie dzieci staną tam, gdzie powinny, wracają i odkładają wyrazy na środek 
podłogi napisem do dołu. Zabawę powtarzamy. • wyrazy: księgarnia, antykwariat, internet, poczta

• „Witryna księgarni” – zabawa plastyczna. Kolaż. Dzieci wspólnie z N. wyjaśniają znacze-
nie słowa witryna (okno wystawowe). Na papierze pakowym przy zewnętrznych krawędziach 
naklejają paski w dowolnym kolorze (rama okna wystawowego). W wybranym miejscu prosto-
kąta przyklejają wyraz księgarnia ułożony w pierwszej zabawie. Każde dziecko z kartki A4 robi 
okładkę dowolnej książki, rysując wymyślone przez siebie elementy. Dzieci piszą tytuł swojej 
książki samodzielnie lub z pomocą N., wspólnie komponują wygląd witryny, układając i nakleja-
jąc na niej książki. • papier pakowy, kolorowy karton, wyraz księgarnia, kartki A4, kredki

• Praca z CziP65 – ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie i po kropkach, koloro-
wanie, odszukiwanie takich samych szeregów znaków. • CziP, ołówki, kredki

• „Na tropach książek” – wycieczka po miejscowości. Podczas wycieczki dzieci szukają 
miejsc, w których można kupić książki dla dzieci. Podają ich nazwy (sklep, poczta, punkty dys-
trybucji prasy itp.). Jeśli jest to możliwe, oglądają, w jaki sposób wyeksponowane są książki, 
czasopisma. Swoje obserwacje dokumentują, robiąc np. zdjęcia z pomocą N. • telefon z aparatem

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Zakładka do książki” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna. Dzieci odrysowują kształty 
figur geometrycznych na kolorowym papierze, wycinają je i na pasku papieru o wymiarach 
ok. 20 x 5 cm komponują zakładkę do książki, układając i naklejając. Na obydwu końcach mogą 
dokleić frędzelki – pasek kolorowego papieru szerokości 5 cm ponacinany w trawkę. • szablony 
figur geometrycznych, papier kolorowy, ołówki, nożyczki, klej, paski papieru 20 × 5 cm

• „Prośby książki” – zabawa językowa na podstawie wiersza.

Skarga książki
Jan Huszcza

Jestem książką z dużej szafy. 
Wszyscy mówią, żem ciekawa, 
więc mnie ciągle ktoś pożycza, 
lecz nie cieszy mnie ta sława.

Miałam papier bielusieńki, 
ślady na nim Florka ręki.
Pozaginał Jaś mi rogi, 
Julek na mnie kładł pierogi.
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Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie, 
trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce. 
Anka, Władka siostra mała, 

ta mi kartki dwie wyrwała. 
Cóż mi z tego, żem ciekawa, 
dłużej żyć tak nie potrafię. 
Nie będziecie mnie szanować, 
to się na klucz zamknę w szafie. 

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania: Na co skarżyła się książka? Co robiły 
jej dzieci? Czy była zadowolona? Czym książka zagroziła dzieciom? Jak musimy obchodzić 
się z książkami, by nam jak najdłużej służyły? Jak myślicie, o co książki chciałyby poprosić 
każdego, kto je czyta? Po rozmowie dzieci uczą się tekstu wiersza na pamięć, ilustrując go 
wymyślonymi przez siebie ruchami.  

• „Wyprawa po książki” – konstruowanie gry. Dzieci dzielą się na zespoły, w których konstru-
ują grę: rysują trasę, dzielą ją na pola, wyznaczają metę i start oraz wymyślają pułapki i premie 
(zapisują je znakami z boku planszy do gry). Ustalają zasady gry i w nią grają. • kartony, ołówki, 
miarki lub klocki do odmierzania odległości, kostki do gry, pionki

• „Pisane scrabble” – zabawa z dzieckiem zdolnym. W zabawie bierze udział co najmniej 2 dzie-
ci (lub dziecko i N.). Każde ma swoją kartkę i zapisuje na niej dowolną literę. Dzieci przekazują 
sobie kartki i dopisują do nich inną literę; powtarzają czynność do momentu, aż któreś powie Już. 
Wtedy każde odczytuje słowo na kartce, którą ma, i wyjaśnia, co ono znaczy – mogą powstawać 
słowa bezsensowne, ale dziecko ma powiedzieć, co takie słowo mogłoby oznaczać. • kartki, ołówki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

3.  Kupujemy książki 
wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

CELE OGÓLNE: wprowadzenie cyfry 0; rozwijanie umiejętności kodowania znakami czynności mate-
matycznych; rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i zapisywania jej wyników; dostrzeganie 
zmian w środowisku przyrodniczym w związku z porą roku; dawanie możliwości do współdziałania i sa-
modzielnego zdobywania wiedzy.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. „Książki się chowają” – zabawa z li-
czeniem. Ćwiczenia w odejmowaniu. „Piosenka lalkarza” – śpiewanie piosenki 
z podziałem na chór i orkiestrę.

III.2; IV.7, 15

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Książki na półce” – zabawy matematyczne. Wprowadzenie cyfry 0: „Układamy 
działania” – zapisywanie czynności matematycznych. „Zero” – wprowadzenie cy- 
fry 0. „Coraz więcej, coraz mniej” – porządkowanie zbiorów. Praca z KP4.15 – wpro-
wadzenie cyfry 0, odszukiwanie cyfr i rysowanie po śladzie, pisanie cyfr w kratkach. 

IV.8, 15
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

5. „W księgarni” – zabawa tematyczna z wykorzystaniem monet, posługiwanie 
się nimi w sytuacji zabawy. Praca z L65 – kreślenie w tunelu cyfry 0, ćwiczenia 
w liczeniu, pisanie cyfry 0 w kratkach po śladzie, po kropkach i samodzielnie.

IV.8, 15, 17

6. „Książki na regały” – zabawa ruchowa. „Remanent w ogrodzie” – zabawa z li-
czeniem. Zapisywanie wyników obserwacji.

I.5; II.11; IV.8, 15

7. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, 
wzmacnianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów 
literackich. 

I.5, 8, 9; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Symetryczne okładki” – zabawa z kodowaniem. Odwzorowywanie kształtów 
z wykorzystaniem osi symetrii w poziomie.

IV.12, 14

9. „Karuzela z cyframi” – zabawa matematyczna z elementem ruchu. Ćwicze-
nia w liczeniu. „Skarga książki” – utrwalenie wiersza, recytowanie w zespołach 
i indywidualnie.

IV.4, 15

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: książki, pudełko, kołatki, bębenki, torby foliowe, woreczki, gruba lina, liczma-
ny, komplet cyfr i znaków (np. z Alfabetu), cyfra 0 wykonana z materiałów o wyrazistej fakturze, druciki 
kreatywne, skakanka z 10 supełkami, 10 tekturowych talerzyków (lub tacek) z cyframi, drobne elementy 
do układania, KP4, kredki, W, wyrazy kasa, kasjer, antykwariat, księgarnia, kartki, L, kontur cyfry 0, 
kolorowe konfetti, klej, CD2, karty obserwacji, ołówki, piłki, sznurki, z zestawu pomocy do kodowania: 
plansze, duże figury geometryczne we wszystkich kolorach, Multiplaneta, zapisane działania, kartony, 
miarki lub klocki do odmierzania odległości, kostki do gry, pionki.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Powitanka – rozruszanka” – powitanka (s. 53). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Książki się chowają” – zabawa z liczeniem. Przed dziećmi leży 10 książek i stoi dość duże 
pudełko. Dzieci zasłaniają oczy i odwracają się, a jedno z nich chowa do pudełka dowolną liczbę 
książek. Recytuje rymowankę:

Dziesięć książek stało. Ile się schowało? 
Raz, dwa, trzy, powiesz ty.

i wskazuje dziecko, które ma odpowiedzieć. Dzieci liczą w pamięci lub na palcach. • książki, pudełko

• „Piosenka lalkarza” – śpiewanie piosenki z podziałem na chór i orkiestrę. Część dzieci 
dostaje kołatki, bębenki i torby foliowe i akompaniuje kolegom do śpiewu zgodnie z opisem 
na s. 46. Po każdym wykonaniu piosenki dzieci zamieniają się rolami. • kołatki, bębenki, torby foliowe, 
CD2.12

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 (s. 53).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Książki na półce” – zabawy matematyczne. Wprowadzenie cyfry 0. 



Książka – mój przyjaciel TYDZIEŃ XXXIII

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

63

 – „Układamy działania” – zapisywanie czynności matematycznych. Dzieci mają przed sobą licz-
many oraz komplet cyfr i znaków (np. z Alfabetu). N. recytuje tekst:

W biblioteczce
Beata Gawrońska

W biblioteczce, na półeczce 9 książek stoi.
Każda piękna, z obrazkami – dla was, mili moi.
Przyszła Zosia, jedną wzięła, sama ją czytała.
Ale odnieść na półeczkę – no cóż… zapomniała.
Kto mi powie, moi drodzy, co się tutaj stało?
Ile książek na półeczce dla dzieci zostało?

W biblioteczce, na półeczce 8 książek stoi.
Każda piękna, z obrazkami – dla was, mili moi.
Przyszedł Janek, zabrał jedną: „Czytać będę sam!”.
Zabrać, zabrał – nie odłożył, no i kłopot mam. 
Kto mi powie, moi drodzy, co się tutaj stało?
Ile książek na półeczce dla dzieci zostało?

W biblioteczce, na półeczce 7 książek stoi.
Każda piękna, z obrazkami – dla was, mili moi.
Przyszła Ala, jedną wzięła, tę malutką z obrazkami.
Ile książek teraz stoi? No, powiedzcie sami?

W biblioteczce, na półeczce 6 książeczek stoi.
Każda piękna, z obrazkami – dla Was, mili moi.
Przyszli razem Antoś z Kasią i po jednej wzięli. 
Poczytali, oglądali, odnieść zapomnieli.
Kto mi powie, moi drodzy, co się tutaj stało?
Ile książek na półeczce dla dzieci zostało?

W biblioteczce, na półeczce stoją książki 4.
Na tej piłka, na tej lalka, a na tych rowery.
Ela, Ula, no i Sebek – każdy ucieszony, 
Każdy bierze jedną książkę z tej i z tamtej strony.
Książeczki ciekawe – szybko obejrzeli, 
ale tak jak ich koledzy odnieść zapomnieli.
Kto mi powie, moi drodzy, co się tutaj stało?
Ile książek na półeczce dla dzieci zostało?

W biblioteczce, na półeczce 1 książka stoi.
Chociaż piękna, to jest smutna, tak, tak, mili moi. 
Ale co to? Idzie Zuzia! Tę ostatnią wzięła
i w fotelu mięciuteńkim oglądać zaczęła.
Kto mi powie, moi drodzy, co się tutaj stało?
Ile książek na półeczce dla dzieci zostało?

Dzieci słuchają tekstu i po każdym pytaniu o to, co się stało i ile książek zostało, układają z cyfr 
i znaków działania. Dzieci zdolne liczą w pamięci i od razu mogą układać, pozostałe pomagają 
sobie palcami lub liczmanami. Dzieci młodsze mogą tylko układać liczmany i odszukiwać cyfry 
oznaczające wynik działania. • liczmany, komplet cyfr i znaków (np. z Alfabetu)
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 – „Zero” – wprowadzenie cyfry. Przed wprowadzeniem zapisu do ostatniego działania N. po-
kazuje dzieciom cyfrę 0 wykonaną z materiałów o różnych fakturach, mówi, jak się ona nazy-
wa. Dzieci wodzą palcem po cyfrach przygotowanych przez N, układają kształt zera z palców, 
z drucików kreatywnych, wyszukują cyfrę wśród innych cyfr w swoich zestawach. Układają 
zapis do ostatniej czynności z wiersza i odczytują działanie. • cyfry i znaki (np. z Alfabetu), cyfra 0 
wykonana z materiałów o wyrazistej fakturze, druciki kreatywne

 – „Coraz więcej, coraz mniej” – porządkowanie zbiorów. Na linie lub skakance jest zawiązanych 
10 supełków w równych odstępach. W rozsypce leży 10 tekturowych talerzyków (lub tacek) 
z cyframi 0–9. Dzieci dobierają się w pary lub trójki i mają za zadanie położyć na talerzyku tyle 
drobnych elementów, ile pokazuje cyfra, oraz umieścić je przy odpowiednim supełku na lince 
(należy zacząć od postawienia talerzyka z 0, bo w zależności od tego, na którym końcu linki zo-
stanie ustawiony, porządkowane będą pozostałe talerzyki). Po ustawieniu talerzyków dzieci sia-
dają tak, by wszystkie miały linkę przed sobą i N., zaczynając od lewej strony, wskazuje kolejne 
talerzyki, a dzieci mówią, ile jest na nich elementów – ustalają, czy jest ich coraz więcej, czy co-
raz mniej. Potem ustawiają talerzyki odwrotnie i powtarzają czynności. • skakanka z 10 supełkami,  
10 tekturowych talerzyków (lub tacek) z cyframi, drobne elementy do układania

• Praca z KP4.15 – wprowadzenie cyfry 0, odszukiwanie cyfr i rysowanie po śladzie, pisanie 
cyfr w kratkach. • KP4, ołówki

• „W księgarni” – zabawa tematyczna z wykorzystaniem monet. Dzieci organizują zabawę: 
wyznaczają miejsce na księgarnię i oznaczają je np. napisem przygotowanym w poprzednim 
dniu. Gromadzą książki – segregują je, ustalają i zapisują ceny, które kładą na każdej książce 
(ceny muszą się mieścić w zakresie umiejętności liczenia dzieci). Wybierają miejsce na kasę – 
przygotowują odpowiedni napis, wybierają kasjera. Każde z nich, także kasjer, ma komplet mo-
net z W15. Dzieci kupują książkę, oglądają ją, te, które potrafią czytać i chcą, mogą przeczytać 
tytuł. Wszystkie dzieci, gdy wykonają zadanie, mogą sprzedać książkę w antykwariacie – napis 
księgarnia zastępujemy wyrazem antykwariat, a funkcję kasjera pełni N. (proponuje za książkę 
określoną cenę i daje monety, a dzieci sprawdzają, czy zgadza się kwota). Zabawa kończy się, 
gdy wszystkie dzieci sprzedadzą swoje książki w antykwariacie. • W, wyrazy: kasa, kasjer, antykwa-
riat, księgarnia, kartki, kredki

• Praca z L65 – kreślenie w tunelu cyfry 0, ćwiczenia w liczeniu, pisanie cyfry 0 w kratkach 
po śladzie, po kropkach i samodzielnie. • L, kredki, ołówki

Dzieci młodsze wyklejają kontur cyfry 0 kolorowym confetti. • kontur cyfry 0, kolorowe konfetti, klej

• „Książki na regały” – zabawa ruchowa. Każde dziecko dostaje cyfrę w zakresie 0–9. Dzieci 
tworzą rzędy, przy czym dziecko z zerem siada w siadzie skrzyżnym, a pozostałe z kolejnymi 
liczbami stoją za nim. Przy melodii „Piosenki o książkach” dzieci poruszają się dowolnie po sali; 
na przerwę wracają do ustawienia w rzędach. • CD2.14, cyfry (np. z Alfabetu)

• „Remanent w ogrodzie” – zabawa z liczeniem. Dzieci dobierają się w pary lub trójki. Każ-
dy zespół dostaje kartę obserwacji, na której w tabeli są oznaczone elementy do odszukania 
w ogrodzie, a pod każdym elementem jest puste okno do wpisania liczb. Elementów powinno 
być 8–10; część z nich musi znajdować się w ogrodzie, a części nie może w nim być, np. kot, 
rower, biedronka, jaszczurka. Dobrze, by na każdej karcie były różne elementy. Dzieci dostają 
limit czasu i przestrzeni, po której mogą się poruszać, np. 10 min na poszukiwania i wpisywanie 
liczb. Po tym czasie zbierają się razem i każdy zespół mówi, co i ile udało mu się znaleźć. • karty 
obserwacji dla dzieci, ołówki

• Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnia-
nie odporności.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka
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III CZĘŚĆ DNIA

• • „Symetryczne okładki” – zabawa z kodowaniem.

Odwzorowywanie kształtów z wykorzystaniem osi syme-
trii w poziomie. N. mówi, że to kolejne spotkanie z osią 
symetrii, ale tym razem inną, w poziomie. Rozdaje dzie-
ciom planszę do kodowania, sznurki i figury geometryczne. 
Za pomocą sznurka wyznacza poziomą oś symetrii. Mówi, 
że zaprojektują wspólnie różne okładki książek. Układa do-
wolny kształt z figur i prosi dzieci, żeby ułożyły taki sam 
na swoich planszach, a potem odwzorowały względem po-
ziomej osi symetrii. W kolejnym etapie pozwala dzieciom 
układać kształty w parach. (Uwaga! Pokazujemy przykła-
dowy wzór). • sznurki, z zestawu pomocy do kodowania: plansze,  
duże figury geometryczne we wszystkich kolorach, Multiplaneta

• „Karuzela z cyframi” – zabawa matematyczna z elementem ruchu. Dzieci siedzą na krze-
słach ustawionych na obwodzie koła. Każde, poza jednym, ma cyfrę w zakresie 0–9. Dziecko 
bez cyfry siedzi na środku i wymyśla lub odczytuje przygotowane działania, np. 3 + 5; 0 + 4; 6 – 3; 
7 + 0, 3 – 3. Po każdym przeczytanym działaniu dzieci z cyfrą oznaczającą wynik najpierw siadają 
na podłodze, a następnie zamieniają się miejscami. Zabawę należy prowadzić wolno, by dać 
dzieciom czas na liczenie na palcach. • 3 komplety cyfr 0–9 (np. z Alfabetu), działania

• „Skarga książki” – utrwalenie wiersza. Recytowanie w zespołach i indywidualnie (s. 60).  

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

4.  W bibliotece 
wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE: osłuchanie z „Piosenką o książkach”, nauka słów i melodii; kształtowanie sprawności, 
zwinności i szybkości dzieci; uświadamianie roli biblioteki jako miejsca rozwijania swoich zainteresowań 
i wiedzy.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. „Książka i książka” – rozmowa z dzieć-
mi. „Książki na regale” – zabawa słuchowa z elementem liczenia. Dodawanie 
dźwięków.

III.2; IV.2, 15

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Piosenka o książkach” – zabawy rytmiczno-ruchowe: słuchanie piosenki, roz-
mowa na podstawie treści, kanon słowny, akompaniament do piosenki. „Biblio-
teka na nas czeka” – zabawa językowa, tworzenie pojęcia.

IV.5, 7

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17. I.5, 8  

6. Praca z KP4.16 – ćwiczenie percepcji słuchowej, numerowanie, kolorowa-
nie, budowanie wypowiedzi. Praca z CziP66 – dorysowywanie do obrazka co-
raz większej liczby szczegółów.

IV.2, 4, 8 

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.5, 8, 9; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Biblioteka” – wycieczka do biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza. „W biblio-
tece” – zabawa plastyczna, rysowanie.

IV.1, 20

9. „Piosenka o książkach” – nauka słów zwrotki i refrenu. „Karuzela z cyframi” – 
zabawa matematyczna z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia w dodawaniu i odej-
mowaniu w pamięci. 

IV.5, 15

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: marakasy, bębenek, książka i audiobook z tą samą bajką, 2 różne instrumenty, 
komplet cyfr (np. z Alfabetu), woreczki, gruba lina, CD2, kołatki, grzechotki, trójkąty, zdjęcia przedsta-
wiające wnętrze dużej księgarni z kasami, czytelni, biblioteki z regałami, stoiska z czasopismami w mar-
kecie lub punkcie dystrybucji czasopism, wyraz biblioteka, kartki, marker, KP4, CziP, ołówki, kredki, 
zapisane działania.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Powitanka – rozruszanka” – powitanka (s. 53). • więcej powitanek  uczę.pl 

• „Książka i książka” – rozmowa z dziećmi. Dzieci dostają książkę papierową i audiobook. 
Jedna grupa opowiada o wyglądzie książki papierowej, druga – audiobooka (wszystkie pojęcia 
nieznane dzieciom wyjaśnia N.: okładka, strona tytułowa, strona redakcyjna, spis treści itp.). 
Dzieci sprawdzają, czy obie książki mają te elementy. N. kieruje obserwacją i rozmową. Następ-
nie najpierw czyta fragment baśni, pokazuje ilustracje, a potem ten sam fragment odtwarza 
z płyty (jeśli jest to ten sam tytuł). Po wysłuchaniu dzieci najpierw opowiadają, o czym była 
bajka, a potem określają, której im się lepiej słuchało i dlaczego. • książka i audiobook z tą samą bajką

• „Książki na regale” – zabawa słuchowa z elementem liczenia. N. umawia się z dziećmi, 
że będą liczyć zaczarowane książki na zaczarowanym regale – nie będzie ich widać, ale będzie 
je słychać. Regał ma 2 półki, dlatego trzeba liczyć książki najpierw na jednej, a potem na drugiej 
i pokazać, ile jest ich razem. Jeśli N. pokaże dłoń zwiniętą w pięść, tzn. że książek na półkach 
jest 0. N. ma 2 różne instrumenty – dźwięki jednego odnoszą się do jednej półki, a drugiego 
do drugiej. Gdy chce pokazać, że na półce jest 0 książek, bierze do ręki jeden z instrumen-
tów i drugą ręką pokazuje zaciśniętą pięść. Na środku leży komplet cyfr 0–9 (np. z Alfabetu).  
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Dzieci dostają kolejno dźwiękowe zadania do rozwiązania i podnoszą cyfry odpowiadające rozwią- 
zaniu. • 2 różne instrumenty, komplet cyfr (np. z Alfabetu)

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 (s. 53).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Piosenka o książkach” – zabawy rytmiczno-ruchowe. • CD2.13

Piosenka o książkach
sł. Marcin Przewoźniak, muz. Adrianna Furmanik-Celejewska

1.  Duchy, smoki, tajemnice. 
Krasnoludki, czarownice. 
Z dobrych bajek to koledzy. 
Oraz dużo, dużo wiedzy.  
Dużo wiedzy!

Ref.:  Biblioteka na nas czeka. 
Biblioteka na nas czeka. 
Tam przygody i postacie,  
które zaraz pokochacie! 
Biblioteka dla człowieka, 
który czyta,  
hej, czytacie…?

2.  W tych literach znajdziesz właśnie 
Złoty klucz do wyobraźni. 
Książek, drogi czytelniku,  
Papierowych i w czytniku –  
Masz bez liku!

Ref.: Biblioteka na nas czeka…

3.  Tyle przygód znajdziesz przecież 
Nie w laptopie, nie w tablecie,  
Nie w konsoli, nie w smartfonie –  
Tylko w książce! Biegnij do niej! 
Biegnij do niej!

Ref.: Biblioteka na nas czeka…

4.  Lubisz słuchać? Więc – a kuku! 
Słuchaj książek audiobooków. 
Takie coś się czyta samo. 
Chociaż lepiej – na dobranoc. 
Czytaj, mamo!

Ref.: Biblioteka na nas czeka…

 – Słuchanie piosenki, rozmowa na podstawie treści. Dzieci słuchają piosenki, wyjaśniają nie-
zrozumiałe słowa, np. czytelnik, czytnik, audiobook, konsola, smartfon. Następnie odpo-
wiadają na pytania dotyczące tekstu, np. Jakie postacie bajkowe są wymienione w piosence?  
Co oprócz postaci można znaleźć w książkach? O jakich książkach jest mowa w piosence?

 – Zabawa ruchowo-rytmiczna. Dzieci przez całą zwrotkę wykonują sekwencję 4 ruchów w ryt-
mie ćwierćnutowym: skinienie głową, klepnięcie lewą ręką w lewe udo, klepnięcie prawą ręką 
w prawe udo, tupnięcia prawą i lewą nogą z szybką ich zmianą. Podczas refrenu kładą ręce 
na biodra i robią na raz, dwa, trzy 3 kroki do przodu, na cztery dostawiają nogę i to samo  
do tyłu. 

 – Zabawa rytmiczna. Dzieci słuchają piosenki, nie śpiewają. Zaznaczają pauzy (przerwy w śpie-
waniu), kładąc na zmianę na ustach palce wskazujące raz ręki prawej, raz lewej.

 – Kanon słowny. Dzieci są podzielone na 2 zespoły. Każdy zespół recytuje tekst według sche-
matu z klaskaniem:
Zespół 1: du – chy smo – ki taj – jem – ni – ce du – chy – smo – ki ta – jem – ni – ce itd.
Zespół 2: – – – –  du – chy smo – ki ta − jem− ni − ce du – chy – smo – ki itd.

 – Akompaniament do piosenki. Dzieci tworzą 3 zespoły, każdy z innym rodzajem instrumen-
tów. Podczas zwrotki grają kołatki, z wyjątkiem miejsc z pauzami (są one zaznaczane za pomocą 
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trójkątów), a podczas refrenu – grzechotki (także z wyjątkiem pauz, które są grane przez trój-
kąty). • kołatki, grzechotki, trójkąty

• „Biblioteka na nas czeka” – zabawa językowa. Dzieci mają przed sobą zdjęcia wnętrza du-
żej księgarni z kasami, czytelni, biblioteki z regałami, stoiska z czasopismami w markecie lub 
punkcie dystrybucji czasopism oraz wyraz biblioteka. Czytają wyraz i wskazują te zdjęcia, które 
do niego pasują, uzasadniając swoją wypowiedź. Następnie odpowiadają na pytanie: Co to jest 
biblioteka? Do czego służy? Co trzeba zrobić, by książki z biblioteki zabrać do domu? Co moż-
na robić w bibliotece? Jeśli nie potrafią na jakieś odpowiedzieć, N. je zapisuje – będzie zadane 
pracownikowi biblioteki podczas wycieczki. • zdjęcia przedstawiające wnętrze dużej księgarni z kasami, 
czytelni, biblioteki z regałami, stoiska z czasopismami w markecie lub punkcie dystrybucji czasopism, wyraz 
biblioteka, kartki, marker

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 (s. 56).

• Praca z KP4.16 – ćwiczenie percepcji słuchowej, numerowanie, kolorowanie, budowanie 
wypowiedzi. • KP4, kredki, ołówki

Smoki
Ewa Stadtmüller

Z naszą mamą czarodziejką
wszystko w domu jest bajkowe:
fruną zasłon białe chmury,
łóżko zmienia się w żaglowiec.

I przez okno płynie śmiało
w świat daleki, w świat szeroki.
Nagle – co to za kraina?
Mamo! Tu mieszkają smoki!

Pierwszy – łaty ma zielone,
drugi – piegi na ogonie.
Trzeci – pełen animuszu
paraduje w kapeluszu.

Czwarty – z brzuchem jak cytryna,
kroczy dumnie, pierś wypina.
Piąty się kokardą chwali.
Płyńmy dalej po tej fali!

• Praca z CziP66 – dorysowywanie do obrazka coraz większej liczby szczegółów. • CziP, ołówki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie od- 
porności. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Biblioteka” – wycieczka. Dzieci z N. odwiedzają bibliotekę, przyglądają się regałom, uło-
żeniu książek, słuchają wyjaśnień pracownika, poznają pojęcia: czytelnik, katalog, numer kata-
logowy i dowiadują się, co musi zrobić dziecko, by zapisać się do biblioteki. Jeśli jest to możli-
we, zwiedzają też czytelnię i poznają jej zadania (możliwość korzystania z książek i czasopism 
na miejscu, możliwość korzystania z internetu itp.). Zadają pytania przygotowane w I części dnia. 

• „W bibliotece” – zabawa plastyczna. Dzieci rysują kredkami sytuacje, które najbardziej im 
się podobały podczas wycieczki. Po określonym czasie prezentują swoje prace i opowiadają 
o nich. Nadają pracom tytuły. • kartki, kredki

• „Piosenka o książkach” – nauka słów zwrotki i refrenu (s. 67). N. śpiewa piosenkę fragmen-
tami z klaskaniem, dzieci powtarzają śpiew i ruchy. • CD2.13

• „Karuzela z cyframi” – zabawa matematyczna z dzieckiem zdolnym. Dzieci siedzą w kole 
lub dookoła stolika. Każde ma komplet cyfr 0–10 (np. z Alfabetu) i zapisane przez N. jedno 
z działań, np. 3 + 5; 0 + 4; 6 – 3; 7 + 0, 3 – 3, 12 – 2; 14 + 3. Dzieci obliczają i układają z cyfr rozwią-
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zanie. Po każdym rozwiązanym działaniu dzieci wstają, przechodzą o dwa miejsca dalej i zabawa 
zaczyna się od początku. • komplet cyfr, zapisane działania

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

5.  Przedszkolna biblioteka 
wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: zapoznanie ze sposobem wykonania zakładki; kształtowanie sprawności manualnej 
i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania ruchów precyzyjnych; dawanie możliwości 
poznawania elementów środowiska przyrodniczego i samodzielnego zdobywania wiedzy o nim; uświa-
damianie własnej odrębności i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. „Piosenka o książkach” – nauka drugiej 
i trzeciej zwrotki piosenki, śpiew. „Wędrujące wyrazy” – zabawa dydaktyczna. 
Różnicowanie słuchowe i wzrokowe wyrazów różniących się 1 głoską/literą.

III.2; IV.2, 4, 5

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Książkowy cudak” – praca konstrukcyjno-plastyczna. Wykonanie zakładki do 
książki. „Porządki w bibliotece” – zabawa ruchowa. Tworzenie zbiorów o wska-
zanej liczbie elementów. 

I.7; IV.15

5. „Wypożyczalnia” – zabawa matematyczna. Ćwiczenia w odejmowaniu. Praca 
z L66 – przeliczanie wskazanych elementów, pisanie cyfr w kratkach, ćwiczenia 
w czytaniu, utrwalenie cyfry 0.

IV.4, 8, 15, 21

6. „Przedszkolna biblioteka” – działanie dzieci. Samodzielne organizowanie prze-
strzeni do zabawy. „Wyjątkowa książka” – zabawa plastyczna, wyrażanie swojej 
mocnej strony za pomocą rysunku.

 III.1, 5, 9; IV.11

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwowanie małych zwierząt, doku-
mentowanie wyników obserwacji. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie 
tekstów literackich. 

II.10; IV.3, 8

III CZĘŚĆ DNIA

8. Kącik Dobrego Startu. Przygotowanie wzoru. I.7, 9; IV.8

9. „Jak powstaje papier?” – doświadczenie. Poznanie procesu produkcji papieru. 
„Piosenka o książkach” – nauka czwartej zwrotki, śpiew piosenki z akompania-
mentem. 

IV.5, 7, 19

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: CD2, pary wyrazów różniących się 1 literą, woreczki, gruba lina, prostokąt 
(ok. 12 x 25 cm) z kolorowego bloku technicznego, papierowa wstążka, kolorowy papier, mazaki, klej, 



TYDZIEŃ XXXIII Wiedza

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

70

skakanki lub szarfy, 10 prostokątów, komplet cyfr i liter (np. z Alfabetu), bębenek, L, kartki, etykie-
ty z imionami, kartki z konturem książki, kredki, Notes Odkrywcy, pojemniki na owady, ołówki, atlas 
owadów lub aplikacja do ich rozpoznawania w telefonie, KDS – wzór 22, wybrane materiały o różnych 
fakturach, namoczony papier gazetowy, drewniane ramki ze starych obrazów obciągnięte gęstą stylo-
nową firanką lub tetrą, blender, 2 duże pojemniki, gąbki kąpielowe, chłonne ściereczki kuchenne, duża 
drewniana deska do krojenia lub stolnica, sznurek, klamerki do bielizny, kołatki, grzechotki, trójkąty.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Powitanka – rozruszanka” – powitanka (s. 53). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Piosenka o książkach” – nauka drugiej i trzeciej zwrotki piosenki, śpiew (s. 67). • CD2.13

• „Wędrujące wyrazy” – zabawa dydaktyczna. Dzieci siedzą w kole. Na kartkach mają pary 
wyrazów (każdy na osobnej) różniących się 1 literą, np. koza – kosa, wata – wada, domy – 
tomy, kula – kura. Każde dziecko losuje 1 wyraz. Chętna osoba wchodzi do środka koła, od-
czytuje swój wyraz i szuka takiego, który różni się tylko 1 literą – gdy znajdzie, siada za jego 
właścicielem. Gdy wszystkie dzieci będą miały pary, oddają wyrazy N., który je miesza, i zabawa 
zaczyna się od początku. Po 2–3 powtórzeniach dzieci losują wyrazy i wybrane dziecko czyta 
swój, a dziecko, które ma podobny, zgłasza się (tym razem nie widzą wyrazów). • pary wyrazów 
różniących się 1 literą

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 (s. 53).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Książkowy cudak” – praca konstrukcyjno-plastyczna. Two-
rzenie zakładki do książki. Dzieci wycinają z kolorowej kartki 
z bloku technicznego owal. Rysują na nim kształt litery U o wy-
sokości ok. 10 cm i tną po narysowanej linii – jest to nos, który 
będzie przytrzymywał kartki książki. Dorysowują lub doklejają 
wycięte z kolorowego papieru szczegóły twarzy – oczy, usta itp. 
Z papierowej wstążki odcinają 5-centymetrowe kawałki i przykle-
jają na górze – to włosy. Zamiast włosów mogą wyciąć kształt 
kapelusza lub czapki z daszkiem i nakleić na górze głowy. • owal 
z kolorowego bloku technicznego (ok. 12 × 25 cm), papierowa wstążka, kolo-
rowy papier, mazaki, kredki, klej

• „Porządki w bibliotece” – zabawa ruchowa. N. opowiada: 
Nocą książki wychodzą na spacer i zwiedzają bibliotekę, odwie-
dzają się nawzajem. Ale gdy tylko pojawią się pierwsze promie-
nie słońca, natychmiast wracają na półki. Za pomocą skakanek lub szarf N. wyznacza 10 półek. 
Na hasło: Noc dzieci czworakują między półkami. N. uderza dowolną liczbę razy w bębenek 
i podaje hasło: Dzień, a dzieci stają w szeregu – po tyle, ile dźwięków usłyszały, i według wzro-
stu. • skakanki lub szarfy, bębenek

• „Wypożyczalnia” – zabawa matematyczna. Przed dziećmi leży 10 prostokątów – książek. 
N. informuje, że do biblioteki przychodzą kolejno dzieci i wypożyczają książki. Ich zadaniem 
będzie obliczyć, ile książek zostało wypożyczonych i ile jest jeszcze w bibliotece. N., a potem 
dziecko, uderza w bębenek, podając liczbę wypożyczonych książek. Zadanie jest kierowane 



Książka – mój przyjaciel TYDZIEŃ XXXIII

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

71

kolejno do dzieci – każde wykonuje je indywidualnie. Dzieci zdolne liczą w pamięci, dzie-
ci młodsze mogą odkładać prostokąty i przeliczać, ile zostało, pozostałe – liczą na palcach. 
Po obliczeniu podnoszą kartonik z cyfrą oznaczającą różnicę. Liczebniki dzieci mogą podawać 
w języku angielskim. • 10 prostokątów, komplet cyfr (np. z Alfabetu), bębenek

• Praca z L66 – przeliczanie wskazanych elementów, pisanie cyfr w kratkach, ćwiczenia 
w czytaniu, utrwalenie cyfry 0. • L, ołówki, kredki

• „Przedszkolna biblioteka” – działanie dzieci. Dzieci pod kierunkiem N. aranżują bibliotekę. 
Nadają książkom numery, zapisując je na małych kartkach i wkładając do książki – przy zapisy-
waniu liczb dwucyfrowych pomaga N. Dla siebie przygotowują kartę biblioteczną – na górze 
piszą swoje imię. (Dzieci młodsze dostają od N. wizytówkę do naklejenia). Gotowe karty ukła-
dają w pudełku. Dzieci pod kierunkiem N. określają zasady korzystania z biblioteki, np. odnoszę 
książkę, gdy ją przeczytam, dbam o książki w domu i przedszkolu, mogę wypożyczyć 1 książkę 
itp. Dzieci ustalają, kto w danym dniu będzie bibliotekarzem lub bibliotekarką i chętne osoby 
mogą wypożyczyć książkę. Bibliotekarz wpisuje w karcie bibliotecznej dziecka numer książki, 
którą wypożyczyło. Gdy książka wraca do biblioteki, numer jest skreślany. • kartki, ołówki, wizy-
tówki z imionami

• „Wyjątkowa książka” – zabawa plastyczna2. Dzieci mają przed sobą kartkę z narysowanymi 
konturami książki. N. wyjaśnia, że jest to wyjątkowa książka, która należy tylko do tego, kto ją 
ma. Prosi, by dzieci narysowały w niej to, co chciałyby, aby książka o nich powiedziała dobrego, 
w czym są wyjątkowe (zainteresowania, zdolności, mocne strony). Po wykonaniu zadania dzieci 
opowiadają, co narysowały. • kartki z konturem książki, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Odszukiwanie w ogrodzie owadów i drobnych zwie-
rząt; próby łapania do pojemników, rysowanie, określanie nazwy za pomocą atlasu lub apli-
kacji do rozpoznawania owadów, zapisywanie wyników obserwacji w Notesie Odkrywcy, wy-
puszczanie owadów na wolność, dzielenie się wynikami obserwacji. • Notes Odkrywcy, pojemniki 
na owady, ołówki, atlas owadów lub aplikacja do rozpoznawania owadów w telefonie

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

Kącik Dobrego Startu pod redakcją naukową prof. Marty Bogdanowicz

• Przygotowanie wzoru KDS – wzór 22a. Dzieci ozdabiają literę Ł z KDS – wzór 22a ma-
teriałami o różnej fakturze: plasteliną, kaszą, guzikami, makaronem, piaskiem, kamykami, 
futerkiem, folią aluminiową, piórkami, wstążeczkami, papierem kolorowym, bibułą, folią bą-
belkową, filcem itp. Wodzą palcami po literze, utrwalając jej kształt. (Wzór do wykorzysta-
nia podczas poniedziałkowych zajęć KDS). • KDS – wzór 22a, wybrane materiały o różnych fakturach 

• „Jak powstaje papier” – doświadczenie. Namoczony poprzedniego dnia papier gazetowy 
N. blenduje, odlawszy nieco wody – ma wyjść konsystencja gęstej śmietany. Dzieci przenoszą 
pulpę do dużego pojemnika (takiego, by móc zaczerpnąć masę za pomocą ramek) i rozrzedzają, 
dolewając wody – konsystencja normalnego płynu. Za pomocą ramek obciągniętych firankami na-
bierają masy papierowej i poruszają nimi tak, aby rozprowadzić masę na całej powierzchni ramki. 

2  Inspiracja: Ewa Baranowska-Jojko, Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii, 
Harmonia, Gdańsk 2013, s. 55.

KDS

P
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Należy poczekać, aż odcieknie nadmiar wody i na firance zostanie masa papierowa. N. energicz-
nym ruchem odwraca ramkę do góry nogami i kładzie na ściereczce kuchennej (nie zdejmujemy 
ramki). Dzieci za pomocą gąbek kąpielowych przykładanych do firanki wyciskają nadmiar wody. 
Następnie N. podnosi delikatnie ramkę – na ściereczce powinien zostać sam mokry papier; jeśli 
nie chce odejść od firanki, N. może sobie pomagać podczas odklejania jakimś płaskim narzę-
dziem. Papier nakrywa drugą ściereczką i postępuje tak samo, aż zostanie zrobionych kilka arku-
szy – dobrze, by każde dziecko wykonało arkusz. Ułożone arkusze N. nakrywa drewnianą dużą 
deską do krojenia i obciąża, by odcisnąć jak najwięcej wody (zostawiamy na chwilę). W tym 
czasie dzieci sprzątają stanowisko pracy. N. zdejmuje ciężkie przedmioty z desek i delikatnie 
rozkłada arkusze papieru na stolikach nakrytych ściereczkami – muszą podeschnąć. Można je 
też rozwiesić na oparciach krzeseł lub na sznurku z wykorzystaniem klamerek do bielizny. Pa-
pier dzieci wykorzystają do robienia książki. • namoczony papier gazetowy, drewniane ramki ze starych 
obrazów obciągnięte gęstą stylonową firanką lub tetrą, blender, 2 duże pojemniki, gąbki kąpielowe, chłonne 
ściereczki kuchenne, duża drewniana deska do krojenia lub stolnica, sznurek, klamerki do bielizny

• „Piosenka o książkach” – nauka czwartej zwrotki, śpiew piosenki z akompaniamentem 
(s. 67). • kołatki, grzechotki, trójkąty, CD2.13

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

• List do rodziców  uczę.pl



Tydzień I
Święta, święta, biją dzwony

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

73

Tydzień XXXIV
Baśnie, bajki, legendy

1.  Legendy z różnych stron 
wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęcia legenda; rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdo-
bycia wiadomości i wykonania zadań; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; uświadamianie znaczenia 
zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. „Szukamy baśni w naszej bibliotece” 
– działanie dzieci. Odzwierciedlanie swoich spostrzeżeń na rysunkach. „Jedno 
za drugim” – zabawa na koncentrację. Kodowanie i dekodowanie informacji. 

III.2, 9; IV.2, 5, 19

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Kwiat paproci” – rozmowa na podstawie tekstu legendy. Praca z KP4.17 – 
porządkowanie zdarzeń na podstawie wysłuchanego tekstu, pisanie liczb. 
„Legenda” – zabawa słownikowa. Budowanie pojęcia, różnicowanie prawdy 
i fikcji w tekstach literackich. 

I.7; III.9; IV.2, 3, 
5, 21

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17. I.3, 5, 8

6. „Wesoły smok” – zabawa dramowa. Wyrażanie emocji w za pomocą mimiki 
i gestów. „Na tropach bajki” – rozmowa kierowana. „Bajka” – rozpoczęcie pro-
jektu. „Szukamy bajek” – działanie dzieci. Rozmowa.

II.1, 4, 6, 9; III.9; 
IV.2, 5

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.5, 8, 9; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. Kącik Dobrego Startu. „Łukasz” – nauka piosenki. „Głoskujemy” – ćwiczenie 
komunikacji. „Naśladuj mnie” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe.

I.5; IV.2, 7

9. „Piosenka o książkach” – utrwalenie piosenki, śpiew. „Wyprawa po kwiat pa-
proci” – konstruowanie gry. Planowanie, realizowanie i zabawa. „Niebywałe 
opowieści” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Tworzenie opowiadania.

IV.7, 13, 19

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: marakasy, bębenek, KP4, kredki, książki, czasopisma, kartki, klocki w 4 kolo-
rach, rysunki 4 postaci z legend, szarfy, nazwy emocji z piktogramami, nazwy postaci z legend, 2 pudełka 
lub pojemniki, CD3, CD2, kartony, mazaki, guziki, kostki do gry, kości do tworzenia opowiadań lub zdję-
cia przedmiotów, zwierząt, roślin, postaci.
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I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Powitanka – rozruszanka” – powitanka (s. 53). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Szukamy baśni w naszej bibliotece” – działanie dzieci. Dzieci oglądają książki zgroma-
dzone w bibliotece, przypominają to, co zapamiętały z poprzedniego tygodnia, np. rodzaje 
książek (papierowe, audiobooki), gatunki (wiersze, opowiadania, baśnie, albumy, encyklopedie). 
Spośród nich wybierają znane im bajki lub te książki, które mają w tytule słowa bajki, baśnie, 
legendy. Opowiadają o treści znanych im bajek i legend. Rysują to, co najbardziej im się podoba 
(ilustrację zauważoną w książce, baśniową postać z wyobraźni itp.). Wspólnie z N. wyznaczają 
miejsce na Kącik Projektu i umieszczają w nim swoje prace (w tym wypadku Kącikiem Projektu 
może być Kącik Książki). • książki, czasopisma, kartki, kredki

• „Jedno za drugim” – zabawa na koncentrację. N. kładzie przed dziećmi 4 rysunki postaci 
z legend, np. Smok Wawelski, Złota Kaczka, Syrenka, Skarbnik lub inne, znane dzieciom. Do każ-
dej postaci są przypisane kolor klocka i dźwięk lub gest, jaki należy wykonać, np. Smok Wawel-
ski – zielony klocek i dmuchanie, Złota Kaczka – żółty klocek i podskok, Syrenka – niebieski 
klocek i obrót, Skarbnik – czerwony klocek i klaśnięcie. Jedno z dzieci kładzie dowolny klocek, 
a pozostałe wykonują przypisany do niego ruch. Podchodzi kolejne dziecko, bierze dowolny 
klocek i dokłada do pierwszego, a pozostali wykonują kolejno 2 ruchy. Dzieci kolejno dokładają 
klocki i po każdym dołożeniu grupa wykonuje ruchy do stworzonego układu. • klocki w 4 kolorach, 
rysunki 4 postaci z legend

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 (s. 53).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Kwiat paproci” – rozmowa na podstawie tekstu legendy. 

Kwiat paproci
Weronika Kostecka (Józef Ignacy Kraszewski, Marian Orłoń i Jan Tyszkiewicz, Olga Tokarczuk)

Tego wieczora wielu mieszkańców wioski siedziało wokół ogniska, słuchając opowieści starej 
bajarki. Kobieta wędrowała od wsi do wsi i opowiadała o różnych dziwach i cudach. Niektóre, 
jak twierdziła, widziała na własne oczy, o innych tylko słyszała. Tym razem mówiła o kwiecie 
paproci, który zakwita jeden raz w roku, w noc Świętego Jana. Kto ów magiczny kwiat zerwie, 
ten będzie mógł spełnić wszystkie swoje życzenia. Ale niełatwe to zadanie: noc świętojańska 
jest najkrótsza w roku, a paproć zakwita gdzieś pośród leśnej gęstwiny, tylko na jedną chwilę. 
A nawet gdyby udało się go zerwać, i tak nie będzie się w pełni szczęśliwym,  bo czarodziejskim 
bogactwem nie wolno się z nikim podzielić…

Opowieści bajarki przysłuchiwał się z uwagą Wojtek, młody chłopak, któremu od dawna 
marzyły się przygody. „Gdybym tak znalazł kwiat paproci, mógłbym zostać kim tylko zechcę! 
– pomyślał. – I mógłbym mieć wszystko, czego bym zapragnął!”. Nie namyślając się wiele, przy-
siągł sam sobie, że odnajdzie magiczną roślinę.

Kilka tygodni później nadeszła upragniona noc Świętego Jana. Wojtek wymknął się z domu 
i pobiegł do lasu. Początkowo czuł podekscytowanie; wyobrażał sobie wszystkie skarby, jakie 
dostanie po odnalezieniu kwitnącej paproci. Jednak im głębiej wchodził w leśną głuszę, tym bar-
dziej robiło mu się markotnie. Las stał się bardzo gęsty, na ziemi leżały powalone pnie i konary 
drzew, wszędzie rosły krzewy pokryte kolcami i parzące pokrzywy. Nieprzenikniona ciemność 
sprawiała, że chłopiec co chwila się potykał, kaleczył dłonie i twarz, zahaczał ubraniem o kol-
czaste gałęzie… Zewsząd rozlegały się tajemnicze szelesty i trzaski. Wojtkowi wydało się nawet 

P
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w pewnym momencie, że w pobliżu rozbłysło kilka par oczu i dał się słyszeć złośliwy chichot 
leśnych straszydeł… Błądził tak kilka godzin i już się miał poddać, gdy wtem dostrzegł gęstwinę 
paproci, w której jaśniało jakieś maleńkie światełko…

Rzucił się na kolana, rozgarnął liście – jest! – jeden jedyny złoty kwiatuszek, magiczny kwiat pa-
proci! Zerwał go szybko, drżącą z emocji ręką, i schował do woreczka zawieszonego na szyi. Sekun-
dę później zapiał kogut, dając znać, że wstaje nowy dzień, i chłopiec uświadomił sobie, że udało mu 
się odnaleźć kwiat w ostatniej chwili. W tym samym momencie usłyszał w głowie czarodziejski głos:

Twoje życie właśnie się zmienia… Spełnię wszystkie twoje życzenia…
W świetle porannego słońca zauważył ścieżkę. „Niech ta ścieżka wyprowadzi mnie z lasu – 

pomyślał. – I niech tam czeka na mnie kareta, która mnie zawiezie do mojego pałacu!”.
Było mu trochę smutno, że magicznym bogactwem nie może się z nikim podzielić, jednak 

gdy dostrzegł, że jego stare, podarte ubranie zmieniło się w książęce szaty, odgonił przykre 
myśli i pobiegł leśną ścieżką. Gdy wyszedł z lasu, jego oczom ukazała się wspaniała karoca ze 
stangretem; wsiadł do niej i pojechał do swojego pałacu.

Od tej pory wiódł iście królewskie życie. Stoły w pałacowej jadalni uginały się pod ciężarem 
przepysznych potraw, służba dbała o niego dzień i noc, co rano ubierano go w nowy, piękny 
strój, zapewniano mu najlepsze rozrywki. Czego tylko sobie zażyczył, od razu to dostawał 
dzięki mocy kwiatu paproci, który zawsze nosił w woreczku ukrytym na piersi.

Wojtek cieszył się tym swoim nowym życiem… i tylko czasem, stojąc po środku swego 
pałacowego skarbca, czuł wyrzuty sumienia; tęsknił za rodziną. Chętnie podzieliłby się tymi 
skarbami z najbliższymi, ale wiedział, że nie wolno mu tego zrobić.

Któregoś dnia nie wytrzymał, osiodłał konia i pojechał prosto do swojej wioski. Zatrzymał 
się przed starą chatą, wyglądającą jeszcze nędzniej, niż ją zapamiętał. Przy studni zauważył 
swoją matkę i z radością do niej podbiegł – ta jednak go nie rozpoznała. Kłaniała się przed nim 
pokornie i przepraszała, że nie ma czym go poczęstować.

– U nas już od dawna tylko głód i ubóstwo, paniczu – mówiła ze wstydem. – Odkąd najstar-
szy syn zaginął, brakuje nam rąk do pracy i nie możemy sobie poradzić…

W odruchu współczucia Wojtek sięgnął do kieszeni i podał matce kilka złotych monet.
TRRRACH! Rozległ się dziwny, krótki dźwięk i nagle Wojtek na powrót był ubrany w swoje 

stare, podarte ubranie, jego koń zniknął, zniknął też kwiat paproci ukryty na piersiach… 
– Wojtek! – krzyknęła z radością matka i z całej siły go przytuliła, nareszcie rozpoznając 

swojego syna.
Po wysłuchaniu legendy dzieci odpowiadają na pytania: Czego pragnął Wojtek, jakie było jego 
marzenie? Jak zmieniło się życie chłopaka, kiedy znalazł kwiat paproci? Jak czuł się Wojtek, 
kiedy nie mógł się podzielić bogactwem z rodziną? Co postanowił w końcu zrobić? Jak my-
ślicie, kiedy był naprawdę szczęśliwy? Jaka jest najważniejsza myśl tej legendy? Co mogło się 
wydarzyć naprawdę, a co jest wymyślone, czyli jest fikcją? Jakie znacie inne legendy? Jeśli 
dzieci nie pamiętają lub nie znają legend, N. podsuwa im tytuły (dowolne) i wspólnie opowia-
dają treść, za każdym razem zwracając uwagę na elementy fikcji i rzeczywistości w legendach. 

• Praca z KP4.17 – porządkowanie zdarzeń na podstawie wysłuchanego tekstu, pisanie 
liczb. • KP4, ołówki

• „Legenda” – zabawa słownikowa. Podczas rozmów dzieci pod kierunkiem N. ustalają cechy 
legendy, np. zawsze jest w niej trochę prawdy (np. prawdziwe albo prawdopodobne wydarze-
nie lub postać) oraz trochę fikcji, czyli czegoś wymyślonego, magicznego, co się nie wydarzyło. 
Na koniec dzieci odpowiadają na pytania: Po co powstają legendy? Czego możemy się z nich 
nauczyć? (źródło wiedzy o życiu: co zrobić, by mieć przyjaciół, by być dobrym człowiekiem 
itp.). Czego nauczyliśmy się z legendy o kwiecie paproci? 
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• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 (s. 56). 

• „Wesoły smok” – zabawa dramowa. N. na paskach papieru w 2 kolorach przygotowuje 
napisy – na jednym nazwy emocji z piktogramami (wesoły, smutny, zdenerwowany, dumny, znu-
dzony, przestraszony itp.), a na drugim nazwy postaci z legend i baśni – dowolne (smok, syrenka, 
rusałka, krasnal, koziołek itp. – dużo). Wkłada je do 2 różnych pudełek. Dziecko losuje kartkę 
z jednego i drugiego pudełka, odczytuje, a jeśli nie potrafi, pomagają mu inni lub N. Za pomocą 
mimiki i gestów stara się pokazać to, co udało mu się wylosować. Zostaje nagrodzone brawami. 
Po odgadnięciu i podaniu nazwy postaci N. może podać jej nazwę po angielsku, np. Kopciuszek 
– Cinderella, Królewna Śnieżka – Snow White, Śpiąca Królewna – The Sleeping Beauty, Mała Sy-
renka – The Little Mermaid; król – king, królowa – queen, księżniczka – princess, książę – prince, 
smok – dragon, krasnoludek – dwarf, wilk – wolf, rycerz – knight. Warto również przy tej okazji 
powtórzyć nazwy emocji (radosny – happy, smutny – sad, zdenerwowany – angry, przestra-
szony – scared). • nazwy emocji z piktogramami, nazwy postaci z legend i baśni, 2 pudełka lub pojemnik

• „Na tropach bajki” – rozmowa kierowana. Uwaga! Wcześniej N. uprzedza 2–3 pracowników 
przedszkola/szkoły o działaniach (wyjście w poszukiwaniu bajki), prosząc, by wymyślili bardzo 
krótką bajkę i opowiedzieli ją, gdy przyjdą dzieci. 

 – „Bajka” – rozpoczęcie projektu. N. zadaje pytanie: Jak myślicie, skąd biorą się bajki i legen-
dy w książkach? Co trzeba zrobić, by powstały? Kto wymyśla bajki? W jaki sposób trafiają 
do książek? Czego chcielibyście się o nich dowiedzieć? Kto w nich występuje? N. proponu-
je, by wspólnie dowiedzieć się, co to jest bajka, i wymyślić jedną oraz przedstawić wszyst-
kim dzieciom i dorosłym odwiedzającym przedszkole. N. wraz z dziećmi tworzą siatkę pytań 
do projektu, na które dzieci muszą znaleźć odpowiedzi, np.: Co to jest bajka i gdzie będziemy 
jej szukać? Kto lubi bajki – czy tylko dzieci? Jak powstają bajki, skąd się biorą? W jakiej formie 
do nas trafiają? Jak powstają książki z bajkami? Pytania N. zapisuje na dużym kartonie. Jeśli 
pojawią się pytania od dzieci, należy je dopisać. Siatka będzie uzupełniana w trakcie realizacji 
projektu. Dzieci mogą też ustalić priorytety pytań – od czego zaczniemy i którymi pytania-
mi zajmiemy się kolejno (propozycje dzieci weryfikuje N., podpowiada kolejność problemów 
do rozwiązania). Należy też zaplanować podsumowanie projektu, np. zorganizowanie spotka-
nia, na którym bajka zostanie przedstawiona (przeczytana z książki papierowej i odsłuchana 
z audiobooka), a dzieci opowiedzą, w jaki sposób powstała. • karton, marker

 – „Szukamy bajek” – działanie dzieci. Rozmowa. Dzieci szukają bajek w sali – przynoszą książki 
z bajkami, płyty DVD i audio. N. czyta krótką bajkę w książce, oglądają fragment na DVD, słu-
chają z audiobooka (jeśli to zgromadzą). Następnie wychodzą poza salę, odwiedzają kolejne 
pomieszczenia i spotkanym osobom zadają pytanie: Czy znajdziemy tutaj bajkę? Odpowiedzi 
nagrywają na dyktafon. Po powrocie do sali określają, gdzie znalazły bajki: w książkach, na pły-
tach jako film do oglądania, w audiobookach (nazwę podaje N.) jako nagrania do słuchania, 
opowiadane przez osoby dorosłe. Dzieci rysują wymyślone przez siebie symbole do ozna-
czenia nośników bajek, podpisują według wzoru podanego przez N. (piszą same lub naklejają 
gotowe wyrazy) i prace umieszczają w Kąciku Projektu. • dyktafon, kartki, kredki 

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

 – „Smocza kryjówka” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci – smoki biegają po wyzna-
czonym terenie. Na hasło: Smoki się kryją! szybko znajdują sobie dowolną kryjówkę. Podczas 
powtórzenia zabawy starają się znaleźć inne miejsce do ukrycia się.

 – „Powódź” – zabawa z elementem wspinania. Dzieci chodzą po wyznaczonym terenie. 
Na hasło: Powódź! wspinają się na huśtawki, przeplotnie, opony itp. Na hasło: Powódź minęła! 
znowu zaczynają spacerować. 

P

P
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 – „Koziołki” – zabawa z elementem siłowania. Dzieci dobierają się w pary, stają w parze naprze-
ciwko siebie, ręce zgięte na wysokości klatki piersiowej kładą na rękach partnera i próbują się 
przepychać. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. N. włącza rodziców w re-
alizację projektu – zaprasza do codziennego czytania dzieciom nie tylko w domu, lecz także 
w przedszkolu/szkole. Dziecko, którego rodzic będzie czytał w danym dniu, przynosi wtedy 
swoją ulubioną książkę. Po przeczytaniu rodzic lub N. prowadzi krótką rozmowę na temat teks-
tu – zadaje pytania dotyczące bohaterów, miejsca, elementów realistycznych i fikcji literackiej, 
morału (jeśli jest to bajka). • wybrana książka 

III CZĘŚĆ DNIA

Kącik Dobrego Startu pod redakcją naukową prof. Marty Bogdanowicz. Część A

• „Łukasz” – nauka piosenki. Dzieci siedzą w kręgu i uważnie słuchają piosenki. N. odtwa-
rza ją ponownie, recytując tekst. Dzieci powtarzają, maszerując po sali. Następnie maszerują 
ze śpiewem, łączą się w pary, a potem w czwórki. • CD3.22

Łukasz
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Ko/le/ga // Łu/ka/szek //
to / ran/ny // jest / pta/szek. //
Gdy / słoń/ce // już / wscho/dzi, //
on / z do/mu // wy/cho/dzi. //
Gdy / słoń/ce // za/cho/dzi, //
Łu/ka/szek // spać / i/dzie. //
Po / chwi/li // już / chra/pie, //
by / znów / wstać // o / świ/cie. //

• „Głoskujemy” – ćwiczenie komunikacji. Dzieci siedzą w kręgu na dywanie. N. pyta: Czy 
słowa piosenki są dla was zrozumiałe? Co znaczy, że ktoś jest „rannym ptaszkiem”? Wie-
cie, kiedy najaktywniejsze są sowy, a kiedy skowronki? Czy Łukasza z piosenki można by 
nazwać sową czy skowronkiem? A jak to jest u was i waszych najbliższych? N. proponuje 
zabawę. Dzieci w parach bawią się w roboty, które nie umieją wypowiadać słów, lecz jedynie 
głoski. Jedno z dzieci głoskuje jakiś wyraz, a drugie go podaje. Potem następuje zmiana.

• „Naśladuj mnie” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe. Dzieci chodzą po sali 
w rytm piosenki. N. pokazuje różne sposoby chodzenia (na palcach, na piętach, na brzegach 
stóp, do przodu, do tyłu, w bok, na prawo, na lewo itp.), a dzieci powtarzają. • CD3.22

• „Piosenka o książkach” – utrwalenie piosenki (s. 67). Śpiew w duetach. • CD2.13

• „Wyprawa po kwiat paproci” – konstruowanie gry. Dzieci dzielą się na zespoły, z których 
każdy rysuje trasę gry, dzieli ją na pola, wyznacza miejsca startu i mety, układa pułapki i premie 
i oznacza je na trasie. Dzieci wykorzystują gry do dalszej zabawy. • kartony, mazaki, kredki, guziki, 
kostki do gry

• „Niebywałe opowieści” – zabawa z dzieckiem zdolnym. W zabawie są wykorzystywane 
kości do tworzenia opowiadań – dowolne. Dziecko spośród kości wybiera sobie 3, rzuca nimi, 
dowolnie układa w szeregu i stara się wymyślić historię, opowiadanie, które będzie zawierało 
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wszystkie 3 wylosowane elementy. Na koniec rysuje jeden obraz ze swojej opowieści. Jeśli N. nie 
dysponuje kośćmi, dziecko może losować zdjęcia przedmiotów, zwierząt, osób i na ich podsta-
wie układać opowieść. • kości do tworzenia opowiadań lub zdjęcia przedmiotów, zwierząt, roślin, postaci

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

2.  Bohaterowie baśni 
wiodąca aktywność: językowa

CELE OGÓLNE: zapoznanie z literami ł, Ł; poznanie pracy pisarza i poety; rozwijanie słownika czynnego 
dzieci; ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. „Reporterzy” – wywiad. Rozmowy 
z pracownikami przedszkola/szkoły i rówieśnikami na temat ich upodobań 
czytelniczych. „Baśnie, legendy, historie” – zabawa językowa. Budowanie po-
jęcia bajka. 

III.2, 8; IV.2, 3, 5

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Bohaterowie naszych baśni” – rozmowa z dziećmi. Rozwiązywanie za-
gadek na temat ulubionych baśniowych postaci. „Przyszywanie łat” – zabawa 
ruchowa z elementem skoku. 

I.5; IV.2, 4, 5

5. „Ł jak łata” – wprowadzenie liter ł, Ł. Praca z KP4.18–19 – wprowadzenie liter  
ł, Ł, analiza słuchowa wyrazów, rozpoznawanie litery, ćwiczenia w czytaniu.

IV.4, 5

6. „Gdzie książka ma swój początek?” – spotkanie z autorem: poetą lub pisa-
rzem. „Portret pisarza” – zabawa plastyczna. Rysowanie kredkami świecowymi 
na podany temat.

III.8; IV.2, 4, 19

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacja zmian w wyglądzie roślin (drzew, 
krzewów, kwiatów). „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.5, 8, 9; II.11; IV.3, 
18, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. Kącik Dobrego Startu. „Przerzucamy woreczki” – ćwiczenia ruchowo-słuchowe. 
„Litera Ł” – ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Wystawa prac.

I.9; IV.2, 4, 8

9. Praca z CziP67 – kolorowanie witrażu według kodu, pisanie litery po śladzie, po 
kropkach i samodzielnie, pisanie tekstu po śladzie. „Jestem” – zabawa rucho-
wa w języku angielskim „Bajkopisarze to my” – zabawa językowa. Wymyślanie 
opowiadania.

I.7; IV.2, 5, 6, 8, 21

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: lista pytań, kartki, mazaki, wybrana książka z bajkami, szarfy, kartki z zagad-
kami po jednej stronie i postacią, do której odnosi się zagadka wraz z jej imieniem, po drugiej, małe 
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obręcze gimnastyczne, Alfabet, Sensografia litery i liczby, prostokąt, kwadraty i koła do budowania 
modelu wyrazu, wyrazy łata, Łucja, sylweta dziewczynki, kształt fartucha z literami ł, Ł do wyklejania, 
małe kwadraty z różnych tkanin, klej, kartka z tekstem do czytania i miejsce na wykonanie zadania, wy-
razy: poeta, pisarz, KP4, kredki, piłka, woreczki, CD3, KDS – wzór 22, tacki z kaszą, gazety, KDS – karta 
22, pastele, różne narzędzia pisarskie, tacki, piasek lub mąka, ołówki, kredki, CziP, Multiplaneta (aplikacja 
pokazująca kreślenie liter), kształt litery Ł ze sztywnego kartonu, dziurkacz, kolorowy sznurek, kolorowy 
papier, nożyczki, dyktafon, komputer.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Powitanka – rozruszanka” – powitanka (s. 53). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Reporterzy” – wywiad. N. przygotowuje listę pytań do wywiadu, np. Jakie baśnie lub legen-
dy znasz? Czy lubisz baśnie i legendy, czy wolisz opowiadania realistyczne, mówiące o domu, 
przedszkolu itp. i dlaczego? Czytasz sam(a), ktoś ci czyta czy słuchasz audiobooków? Wolisz 
książki papierowe czy audiobooki? Skąd najczęściej bierzesz książki? Najpierw na te pytania 
odpowiadają dzieci, potem zapraszają do sali kilkoro pracowników przedszkola/szkoły oraz 
dzieci z innych grup i przeprowadzają wywiad. N. zapisuje informacje na kartkach. Po wywia-
dzie dzieci pod kierunkiem N. analizują zebrane informacje: ulubiona forma książki (papierowa, 
audiobook), ulubiony rodzaj (opowiadania, wiersze), skąd biorą książki (biblioteka, księgarnia).  
• lista pytań, kartki, mazaki

• „Bajki, legendy, historie” – zabawa językowa. Budowanie pojęcia bajka. N. czyta dzieciom 
wybraną baśń lub bajkę. (UWAGA! Na etapie zerówki nie wnikamy w szczegóły różnicujące 
baśń i bajkę). Po wysłuchaniu rozmawiają krótko na temat treści, wskazują elementy fikcyj-
ne i prawdziwe. N. wyjaśnia dzieciom pojęcie bajka: To wymyślone opowiadanie, które za-
wiera morał, czyli naukę, wskazówkę, elementy fantastyki, magii – postacie smoków, zwie-
rzęta i przedmioty mówiące ludzkim głosem; może być w formie wiersza. Dzieci wskazują 
podobieństwa i różnice pomiędzy pojęciami legenda (N. przypomina informacje z poprzed-
niego tygodnia) i bajka. N. zapisuje cechy bajki, a dzieci umieszczają listę w Kąciku Projektu.  
• wybrana książka z bajkami, kartki, mazaki

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 (s. 53).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Bohaterowie naszych baśni” – rozmowa z dziećmi, rozwiązywanie zagadek. Przed dziećmi 
leżą kartki z zagadkami dotyczącymi bajkowych postaci. Na drugiej stronie kartek jest zapisane 
imię postaci, której zagadka dotyczyła. Może być też przedstawiający ją obrazek. Dodatkowo 
imiona są zapisane także na osobnych kartkach. N. odczytuje wybraną zagadkę, dzieci podają 
rozwiązanie, szukają go wśród napisów, odwracają kartkę i sprawdzają, czy dobrze rozwiązały 
zagadkę i dobrały wyraz. 

Beata Gawrońska

Co to za dzieci, w lesie zostawione, 
do domku z piernika doszły – przestraszone?  (Jaś i Małgosia)

Wilk – spryciarz skrył się wśród leśnych górek
i czeka, aż nadejdzie…  (Czerwony Kapturek)

P

P

P



80

TYDZIEŃ XXXIV Wiedza

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

Domkiem tego misia jest Stumilowy Las, 
bawi się tam z przyjaciółmi przez calutki czas.  (Kubuś Puchatek)

Ten chłopiec to chyba kukiełka. Nie do wiary! 
Zrobił go z drewna Dżepetto stary.  (Pinokio)

Sukienka zniszczona i w łaty fartuszek, 
ale dobre serce ma ten nasz…  (Kopciuszek)

Dzieci opowiadają, jaki jest ich ulubiony bohater z bajki i dlaczego. • kartki z zagadkami i z imio-
nami postaci

• „Przyszywanie łat” – zabawa ruchowa z elementem skoku. Na dywanie jest ułożony pro-
stokąt z ok. 20 kolorowych małych obręczy w 5 szeregach i 4 rzędach. Dzieci ustawiają się 
w rzędzie. N. mówi: Przyszywamy zielone łaty! Dzieci skaczą obunóż z jednej strony na drugą 
tylko po zielonych obręczach. Zabawa jest powtarzana kilka razy, za każdym razem zmieniamy 
kolor łaty. • małe obręcze gimnastyczne

• „Ł jak łata” – wprowadzenie liter ł, Ł. N. pokazuje ilustracje przedstawiające Kopciuszka 
w fartuchu z łatami i łaciatego psa. Zadaje pytanie: Co wspólnego mają ze sobą te dwie po-
stacie? Jakie imię dalibyście psu, biorąc pod uwagę jego wygląd? Jeśli dzieci nie udzielą odpo-
wiedzi, robi to N. – wyodrębnia słowo łata i przeprowadza jego analizę zgodnie ze schematem 
na s. 18. Demonstruje małą i wielką literę drukowaną ł, Ł, dzieci omawiają kształt małej litery, 
zwracając uwagę na wyróżniające ją cechy, wyszukują literę w wyrazach do czytania globalnego 
rozmieszczonych w sali. W modelu wyrazu łata (głoskach) zastępują kółko literą ł. Na sylwecie 
dziewczynki N. wiesza napis Łucja – zwraca uwagę na wielką literę Ł. Dzieci omawiają jej kształt, 
szukają jej w wyrazach do czytania globalnego rozmieszczonych w sali. • prostokąt, kwadraty i koła 
do budowania modelu wyrazu, Alfabet, Sensografia litery i liczby, wyrazy: łata, Łucja lub litery do ich ułożenia, 
sylweta dziewczynki

Dzieci młodsze mają kształt fartucha z kolorowego kartonu, a na nim kontury litery Ł jako łaty. 
Wyklejają literę kwadratami z kolorowych materiałów. • kształt fartucha z literą Ł do wyklejania, 
małe kwadraty z różnych tkanin, klej

Dzieci zdolne dostają dodatkowo krótki tekst – instrukcję do rysowania, np. Narysuj 4 kwadra-
towe łaty. W drugiej narysuj kolorowe koła. Pokoloruj dwie łaty na niebiesko, a dwie na zielono.  
• kartka z tekstem do czytania i miejscem na wykonanie zadania

• Praca z KP4.18–19 – wprowadzenie liter ł, Ł, analiza słuchowa wyrazów, rozpoznawanie 
liter, ćwiczenia w czytaniu. • KP4, kredki

• „Gdzie baśń ma swój początek?” – spotkanie z autorem: poetą, pisarzem. N. przed spot-
kaniem informuje gościa o tym, co już dzieci wiedzą i czego chciałyby się dowiedzieć. Prosi też 
gościa o przyniesienie rekwizytów. Spotkanie można rozpocząć od zagadki, np. 

Ten pan (Ta pani) wymyśla zdanie za zadaniem,  Ten pan (Ta pani) wymyśla zdanie za zdaniem,
aż w końcu piękna baśń powstanie.  aż w końcu piękny wiersz z nich powstanie.
Gdy już tych baśni wymyśli tysiące,  Gdy już tych wierszy wymyśli tysiące,
to je przeczytasz – a gdzie?  to je przeczytasz. A gdzie?
W książce.  (pisarz)  W książce.  (poeta)

Następnie gość opowiada o tym, co to jest bajka – dzieci weryfikują swoją wiedzę zdobytą 
wcześniej; opowiada o swojej pracy, o tym, jak wygląda jego dzień i czy rzeczywiście jest w sta-
nie ułożyć tysiące baśni (wierszy). Następnie dzieci zadają przygotowane pytania, np. Co to 
jest baśń? Jak się ją wymyśla? Jakich przyborów używa pan(i) do pisania? W jaki sposób woli 

P
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pan(i) pisać – ręcznie czy na komputerze? Jak już pan(i) napisze tekst i chce, żeby powstała 
z niego książka, co robi dalej? Jeśli to możliwe, zapraszamy i osobę piszącą prozą, i poetę, 
a wtedy obie osoby przedstawiają się same – jedna prozą, druga wierszem. Zadaniem dzieci 
jest wymyślenie, czym zajmują się goście. Dalej spotkanie przebiega podobnie. Na koniec dzie-
ci przy pomocy poety mogą ułożyć krótką rymowankę, a z pomocą pisarza – bajkę. 

• „Portret pisarza” – zabawa plastyczna. Rysowanie kredkami świecowymi. Dzieci rysują por-
tret gościa lub gości, podpisują z pomocą N. wyrazem pisarz (poeta) i umieszczają w Kąciku 
Projektu. • kartki, kredki, wyrazy poeta, pisarz

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacja zmian w wyglądzie roślin (drzew, krzewów, 
kwiatów).

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. Tekst czyta zaproszony 
rodzic. • wybrana książka 

III CZĘŚĆ DNIA

Kącik Dobrego Startu pod redakcją naukową prof. Marty Bogdanowicz. Część B

• „Przerzucamy woreczki” – ćwiczenia ruchowo-słuchowe. N. prosi, aby dzieci stanę-
ły w takiej odległości od siebie, aby miały swobodę ruchów. Dyżurni rozdają po jednym 
woreczku. Dzieci śpiewają piosenkę i w rytm przerzucają woreczek z ręki do ręki. Podczas 
powtórzenia podrzucają woreczek (niezbyt wysoko) i łapią w obie dłonie. • woreczki, CD3.22

• „Litera Ł” – ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Dzieci siedzą w kręgu. N. postę-
puje podobnie jak podczas wprowadzania poprzednich liter (s. 19). W tym celu wykorzystu-
je KDS – wzór 22. • KDS – wzór 22, Multiplaneta

– Uczenie się wielozmysłowe (s. 19). • KDS – wzór 22, CD3.22, Multiplaneta

– Niegraficzne odtwarzanie wzoru. Dzieci siadają przy stołach. Dyżurni rozdają tacki z ka-
szą i gazety. N. proponuje, aby dzieci wycinały lub wydzierały paski z gazet i odtworzyły 
z nich kształt litery Ł na stole. Dzieci śpiewają i jednocześnie odtwarzają wzór, wodząc 
palcem wzdłuż pasków gazety. Na koniec rysują Ł palcem na tackach z kaszą. • tacki z kaszą, 
gazety, CD3.22, Multiplaneta

– Graficzne odtwarzanie wzoru. Dyżurni rozdają pastele i KDS – karta 22. Dzieci kre-
ślą pastelami literę Ł. Potem dyżurni rozdają różne narzędzia pisarskie, a N. postępuje jak 
podczas pracy z kartami dotyczącymi innych liter (s. 19). Dzieci podczas pisania zmieniają 
rodzaje narzędzi pisarskich. Chętne dzieci piszą wyrazy na karcie po śladzie i samodzielnie. 
• KDS – karta 22, pastele, różne narzędzia pisarskie, CD3.22, Multiplaneta

– Wystawa prac (s. 19).

• Praca z CziP67 – kolorowanie witrażu według kodu, pisanie litery po śladzie, po krop-
kach i samodzielnie, pisanie tekstu po śladzie. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwi-
czeń w CziP dzieci kreślą literę pisaną palcem na tackach z piaskiem lub mąką. Dopiero potem 
na kartce z wykorzystaniem ołówka. • tacki, piasek lub mąka, CziP, ołówki, kredki

Dzieci młodsze dostają na sztywnej kartce kształt litery Ł, wycinają go i dołączają elementy 
tak, by powstała postać, np. robią dziurki dziurkaczem i przewlekają sznurki, na których koń-
cach doklejają buty wycięte z kolorowego papieru. W podobny sposób robią ręce. Rysują oczy 
i uśmiech, przyklejają włosy ze sznurka. • kształt litery Ł ze sztywnego kartonu, dziurkacz, kolorowy 
sznurek, kolorowy papier, klej, nożyczki, ołówki, mazaki

• „Jestem” – zabawa ruchowa w języku angielskim. Chętne dziecko mówi w języku angiel-
skim: Jestem smokiem i biegam. (I’m a dragon and I’m running). Jestem królewną i podskakuję. 

P

P

KDS
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(I’m a princess and I’m jumping). Jestem czarownicą i latam. (I’m a witch and I’m flying). Jestem ry-
cerzem i jadę na koniu. (I’m a knight and I’m riding a horse). Demonstruje ruch, a pozostali naśladują. 

• „Bajkopisarze to my” – zabawa językowa. Wymyślanie treści bajki. Dzieci ustalają, o kim lub 
o czym będzie bajka (o zabawce, zwierzęciu, postaci itp.). N. także daje propozycje; wspólnie 
wybierają tę, na którą zgodzi się większość lub wszyscy. N. układa pierwsze zdanie, np. Dawno, 
dawno temu za górami, za lasami w… mieszkał… Kolejne dzieci powtarzają już wymyślone 
zdania i dokładają swoje. Całość jest nagrywana na dyktafon tak, by w każdej chwili można było 
odtworzyć treść bajki. Dzieci zdolne pomagają N. przepisać tekst na komputerze. N. zapisuje 
plik. • telefon z funkcją nagrywania lub dyktafon, komputer

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

3.  Nasze ulubione baśnie 
wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

CELE OGÓLNE: wprowadzenie liczby 10; kształtowanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu oraz 
zapisywaniu czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków; rozbudzanie ciekawości poznawczej 
dzieci; uświadamianie przebiegu procesu tworzenia książki i ilości pracy włożonej w jej powstanie. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. „Baśniowy spacer” – zabawa rytmicz-
no-ruchowa. Ilustrowanie rytmu melodii ruchem. „Nasze ulubione baśnie” – 
zabawa językowa z elementem ruchu. Budowanie zdań, szybkie reagowanie 
na instrukcje.

III.2; IV.2, 7

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków 
higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Nasze ulubione baśnie” – zabawa pantomimiczna. Wyrażanie ruchem i mimi-
ką szczegółów postaci lub sytuacji.

III.9; IV.1

5. „Baśniowa matematyka” – zabawy matematyczne: „Zabawy krasnali” – 
tworzenie zbioru 10-elementowego. „Drużyny” – składniki liczby 10. „Zabawa 
w chowanego” – dodawanie i odejmowanie. „O którym krasnalu myślę?” – po-
sługiwanie się liczebnikami porządkowymi;. „Krasnal szuka domu” – zabawa 
z elementem ruchu. Praca z KP4.20 – wprowadzenie liczby 10, ćwiczenia w do-
dawaniu, zapisywanie działań.

I.7; IV.15, 21

6. „Jak się robi papierowe książki z bajkami?” – zajęcia terenowe, zbieranie infor-
macji na temat zadań pracowników drukarni oraz etapów drukowania i składa-
nia książki papierowej. „Kto tworzy książkę?” – rozmowa z dziećmi. Podsumo-
wanie wycieczki.

III.8; IV.5, 19

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.5, 8, 9; IV.3

P
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

III CZĘŚĆ DNIA

8. Praca z L67 – kreślenie cyfr w tunelu, dorysowywanie brakujących elementów, 
pisanie liczby 10 po śladzie i samodzielnie w kratce. „Drukarnia” – zabawa pla-
styczna, robienie stempli, stemplowanie.

IV.8, 11

9. „Korektor” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Wyszukiwanie brakujących ele-
mentów liter i błędów w wyrazach. „Skaczące małpki” – zabawa naśladowcza 
w języku angielskim. 

III.8; IV.4

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: szarfy, 10 sylwet krasnoludków, po kilka sztuk różnych miarek, Alfabet, 10 do-
wolnych liczmanów, druciki kreatywne;, 20 krzeseł, KP4, ołówki, karta z wykropkowaną liczbą 10, kolorowe 
kawałki papieru, klej, prezentacja multimedialna lub komputer z dostępem do internetu, wyrazy ilustrator, 
korektor, redaktor, drukarz, rysuje ilustracje, poprawia błędy, drukuje, kartki, dyktafon, aparat fotogra-
ficzny, zestaw pytań, piłki, L, ołówki, tacki, piasek, ziemniaki, farby plakatowe, kartki z wyrazami (brakujące 
fragmenty liter), stemple z literami, farby lub tusz, dowolne audiobooki z opowiadaniami dla dzieci.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Powitanka – rozruszanka” – powitanka (s. 53). • więcej powitanek  uczę.pl 

• „Baśniowy spacer” – zabawa rytmiczno-ruchowa. N. jest wróżką i za pomocą muzyki za-
mienia dzieci w różne postacie. Gdy pojawi się rytm w metrum 2/4, dzieci są kulawymi smoka-
mi: idą rytmicznie, recytując: smo-ki, smo-ki z mocnym tupnięciem na każde smo-. Gdy pojawia 
się rytm ¾, mówią pa-ja-ce, stojąc w miejscu i klaszcząc na pa- i robiąc 2 skoki obunóż do przo-
du na -ja-ce. Na 4/4 mówią kra-sno-lud-ki i na kra- robią podskok w miejscu, a potem 3 kroki 
na -sno-lud-ki. • melodia  uczę.pl

• „Nasze ulubione baśnie” – zabawa językowa z elementem ruchu. Każde dziecko układa swo-
je zdanie według schematu: Lubię baśń o…, ponieważ… Następnie N. mówi: Wszyscy, którzy 
lubią baśń o…, robią 3 podskoki. Wszyscy, którzy lubią baśń o…, zamieniają się miejscami itd.

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 (s. 53).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Nasze ulubione baśnie” – zabawa pantomimiczna. Dzieci kolejno odgrywają fragmenty 
znanych sobie baśni, używając jedynie mimiki i gestów. Pozostałe dzieci odgadują, o czym jest 
prezentowana bajka. Mogą w trakcie zadawać pytania, ale tylko takie, na które można odpo-
wiadać tak lub nie. 

• „Baśniowa matematyka” – zabawy matematyczne. 
 – „Zabawy krasnali” – tworzenie zbioru 10-elementowego. N. recytuje wiersz. 

Krasnale
Beata Gawrońska

Jeden krasnal mały bawić by się chciał, 
ale jeden to za mało – jeszcze jeden by się zdał. 

Dwa krasnale małe bawić by się chciały, 
ale dwa to też za mało – trzeciego szukały. 

P
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Trzy krasnale małe bawić by się chciały, 
ale trzy to ciągle mało, następnego zawołały. 
Cztery krasnoludki bawić by się chciały, 
ale cztery to wciąż mało – piątego szukały. 
Pięć śmiesznych krasnali bawić by się chciało, 
tych pięciu przyjaciół szóstego szukało.
Sześć miłych krasnali bawić by się chciało, 
do zabawy jednak kogoś brakowało.
Siedem krasnoludków bawić się zaczyna. 

„Zawołajmy też ósmego – to będzie drużyna!”.
Osiem krasnoludków zabawę zaczyna. 
Ale idzie też dziewiąty – dobra to nowina.
Dziewięć krasnoludków po lesie biegało 
i jeszcze jednego kompana szukało.
Szukali – znaleźli, bardzo się cieszyli 
i całą dziesiątką razem się bawili.
Dziesięć krasnoludków po lesie się chowa, 
Ale widzę kolejnego – policzcie od nowa. 

Dzieci ilustrują wiersz, dokładając kolejne sylwety i podpisując cyframi. Gdy dochodzi do licz-
by 10, N. prosi, by spróbowały ją ułożyć z innych cyfr. Dzieci, którym się to udało, pokazują po-
zostałym, a te układają według wzoru. Wszystkie układają 10 z drucików kreatywnych. Mówią, 
jak wygląda liczba 10 – z jakich cyfr się składa. Odszukują ją na miarkach: krawieckiej, budow-
lanej, linijce. Podczas kolejnej recytacji dokładają palce i każde indywidualnie układa w szeregu 
cyfry, tworząc chodniczek liczbowy. Na koniec odczytują kolejne cyfry na chodniczku w języ-
ku angielskim. • 10 sylwet krasnoludków, komplety cyfr (np. z Alfabetu), różne miarki, druciki kreatywne 

 – „Drużyny” – składniki liczby 10. Każde dziecko ma 10 liczmanów. Ma za zadanie tak je roz-
łożyć, by powstały 2 (3, 4) drużyny krasnali. Dzieci zapisują czynność za pomocą cyfr i zna-
ków. Dzieci młodsze podpisują tylko cyframi lub mówią, jak rozłożyły. • komplety cyfr i znaków  

(np. z Alfabetu), po 10 liczmanów 

 – „Zabawa w chowanego” – dodawanie i odejmowanie. N. układa zadania o krasnalach na do-
dawanie i odejmowanie – naprzemiennie, np. Na polnie stały 3 krasnale, przyszły jeszcze 2. 
Ile krasnali stoi teraz na polanie? Na polanie było 8 krasnali. Schowały się 4. Ile krasnali jest 
teraz na polanie? Dzieci starsze zapisują za pomocą cyfr i znaków, młodsze manipulują licz-
manami i ewentualnie podpisują cyframi. • komplety cyfr i znaków (np. z Alfabetu), po 10 liczmanów

 – „O którym krasnalu myślę?” – posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Przed dziećmi 
leżą sylwety 10 krasnali, pod każdym jest liczba wskazująca na kolejność. Dziecko rozpoczyna-
jące zabawę mówi: Myślę o krasnalu, który stoi między piątym a siódmym. Kolejne wskazuje 
krasnala i zadaje swoją zagadkę. • komplet cyfr (np. z Alfabetu), sylwety 10 krasnali

 – „Krasnal szuka domu” – zabawa z elementem ruchu. Dzieci tworzą 2 oddzielne szeregi, 
po 10 krzeseł każdy. W każdym szeregu układają na krzesłach cyfry 1–10. Maszerują przy melo-
dii „Piosenki o książkach”. Na przerwę i hasło: Krasnale idą do domku numer 8 dzieci ustawiają 
się za odpowiednim krzesłem w jednym lub w drugim szeregu. Przy powtórzeniu N. prowadzi 
zabawę w języku angielskim (The dwarfs go to the house number eight). • CD2.13, 20 krzeseł, 
2 komplety cyfr (np. z Alfabetu)

• Praca z KP4.20 – wprowadzenie liczby 10, ćwiczenia w dodawaniu, zapisywanie działań.  
• KP4, ołówki, kredki

Dzieci młodsze rysują po kropkach liczbę 10 i wyklejają ją oddzieranymi kawałkami papieru 
kolorowego. • karta z wykropkowaną liczbą 10, papier kolorowy, klej

• „Kto tworzy książki z bajkami?” – rozmowa z dziećmi. Działanie w przedszkolu/szkole. 
Na podstawie prezentacji przygotowanej przez N. lub filmów o pracy w wydawnictwie i dru-
karni z zasobów internetowych dzieci ustalają, czym zajmują się ilustrator, redaktor, korek-
tor, drukarz oraz w jaki sposób przygotowuje się książkę w wydawnictwie, a w jaki w drukarni. 
Po projekcji N. kieruje rozmową, porządkując obserwacje dzieci. Następnie układa przed dzieć-
mi wyrazy: ilustrator, korektor, redaktor, drukarz, rysuje ilustracje, poprawia błędy, drukuje 
itp. (dobrze, gdyby nazwy zawodów były na kartkach w jednym kolorze, a nazwy czynności – 

P
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w drugim). Dzieci dobierają zawód i czynność, przyklejają na jednej kartce i całość umieszczają 
w Kąciku Projektu. • prezentacja multimedialna lub komputer z dostępem do internetu, wyrazy ilustrator, 
korektor, redaktor, drukarz, rysuje ilustracje, poprawia błędy, drukuje, kartki, klej

• „Jak się robi papierowe książki z bajkami? – wizyta w drukarni, zajęcia terenowe. N. przed 
rozpoczęciem spotkania informuje przedstawiciela drukarni, co dzieci wiedzą na temat pro-
cesu powstawania książki. W trakcie spotkania i zwiedzania poznają kolejne etapy drukowania 
i składania książki – drukowanie z komputera składek, składanie ich, zszywanie książki, dodawa-
nie okładek itd. – oraz oglądają maszyny drukarskie ze zwróceniem uwagi na obsługę za pomo-
cą komputera. Rozmawiają z pracownikiem drukarni o procesie drukowania książki. Po powrocie 
porządkują obserwacje pod kierunkiem N. z pomocą tego, co już znajduje się w Kąciku Projektu 
– uzupełniają i porządkują siatkę pytań. Jeśli taka wycieczka nie jest możliwa, N. może spraw-
dzić, czy wśród rodziców nie ma przypadkiem pracownika wydawnictwa lub drukarni, a jeśli 
jest, zaprosić go do przedszkola/szkoły. • dyktafon, aparat fotograficzny, zestaw pytań 

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich w formie audiobooków.  
• wybrana książka audio

III CZĘŚĆ DNIA

• Praca z L67 – kreślenie cyfr w tunelu, dorysowywanie brakujących elementów, pisanie 
liczby 10 po śladzie, po kopkach i samodzielnie w kratce. Przed przystąpieniem do pracy 
na karcie dzieci kreślą liczbę 10 na tackach z piaskiem. • L, ołówki, tacki, piasek 

• „Drukarnia” – zabawa plastyczna. N. pomaga dzieciom przygotować stemple z ziemniaków 
w różnych kształtach. Za pomocą stempli każde dziecko wykonuje dowolną kompozycję pla-
styczną. • ziemniaki, farby plakatowe, kartki

• „Korektor” – zabawa z dzieckiem zdolnym. N. przygotowuje wyrazy lub krótkie zdania 
z brakującymi fragmentami liter lub błędami, np. pajka (bajka), Pirokio (Pinokio), smuki (smoki), 
zfy filk (zły wilk) itp. Może też na bieżąco układać wyrazy i zdania z rozsypanki literowej lub 
stemplować za pomocą stempli. Dzieci mają za zadanie wskazać błędy i przykleić w tym miej-
scu poprawne litery lub uzupełnić ich brakujące fragmenty. • do wyboru: kartki z wyrazami (brakujące 
fragmenty liter), Alfabet, stemple z literami, farby lub tusz

• „Skaczące małpki” – zabawa naśladowcza w języku angielskim. N. mówi rymowankę i po-
kazuje ruchy, dzieci naśladują i włączają się do recytowania.

Five little monkeys  Dzieci wyciągają rękę i pokazują 5 palców.

jumping on a bed. Rytmiczne podskakują.

One fell out  Szybko siadają w siadzie skrzyżnym.

and bumped his head. Dotykają głowy.

Mama called the doctor Szybko wstają i przykładają jedną dłoń do ucha.

and the doctor said: Udają rozmowę przez telefon.

„No more monkeys Wykonują gest przeczenia ręką.

jumping on the bed!”. Rytmicznie podskakują.

Four little monkeys  Jak na początku.

jumping on a bed...

W kolejnych zwrotkach zmniejszamy liczbę małpek (four, three, two, one).

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

P

P
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4.  Książka – czy tylko papierowa? 
wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE: wprowadzenie figur tańca do utworu „King of the fairies”; uświadomienie wielu możli-
wości poznania tekstów literackich (książka papierowa, e-książka, audiobook); rozwijanie umiejętności 
planowania działania; rozumienie znaczenia współpracy dla osiągnięcia zamierzonego celu.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19  

2. „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. „Piosenka o książkach” – śpiew dzieci, 
zabawa ruchowo-rytmiczna. „Chochliki psotniki” – zabawa wzrokowa. Uzupeł-
nianie wyrazów literami.

III.2; IV.4, 7

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Muzyczna bajka” – zabawy muzyczno-ruchowe: „Taniec ” – zabawa ruchowo-
-rytmiczna. „Bajkowa orkiestra” – instrumentacja tekstu. „Wędrująca bajka” – 
układ taneczny do utworu „King of the fairies”.

IV.2, 7

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17. I.3, 5, 8

6. Praca z KP4.21 – ćwiczenia w czytaniu, wycinanie, budowanie wypowiedzi, 
wskazywanie takich samych przedmiotów. Praca z L68 – znajomość monet, 
posługiwanie się nimi, ćwiczenia w dodawaniu. 

IV.2, 4, 5, 15, 17

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacja zmian w wyglądzie roślin (drzew, 
krzewów, kwiatów). „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.5, 8, 9; II.11; IV.3, 
18, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Studio nagrań” – działanie dzieci. Nagrywanie ułożonej bajki z podkładem 
dźwiękowym. 

IV.7, 19

9. „Promocja książek” – rozmowa z dziećmi. Planowanie działań do podsumowa-
nia projektu. „Plakaty” – zabawa plastyczna. Wykonanie plakatu informującego 
o podsumowaniu projektu. 

III.5; IV.4, 8, 11

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Alfabet, białe kartoniki, szarfy, CD2, kolorowa partytura z tekstem bajki, 
instrumenty i przedmioty wymienione w bajce, KP4, kredki, L, ołówki, piłka, instrumenty perkusyjne, 
brzękadełka, folie, papier, klaksony itp., dyktafon, tabliczka z napisem CISZA! NAGRANIE!, kartka z wy-
razem PLAN, mazaki, karton, kolorowe markery.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Powitanka – rozruszanka” – powitanka (s. 53). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Piosenka o książkach” – śpiew dzieci, zabawa ruchowo-rytmiczna (s. 67). • CD2.13
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• „Chochliki – psotniki” – zabawa wzrokowa. N. układa wyraz z poznanych liter, część z nich 
zastępuje jednak białymi kartonikami lub zostawia wolne miejsce. Zadaniem dzieci jest dołożyć 
brakujące litery i odczytać powstały wyraz. Kolejne wyrazy układają dzieci zdolne. • Alfabet, białe 
kartoniki

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 (s. 53).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Muzyczna bajka” – zabawy muzyczno-ruchowe.
 – „Taniec ” – zabawa ruchowo-rytmiczna. Dzieci dzielą się na 3 zespoły. Każdy wykonuje ruch 

do swojego rytmu: zespół 1 – 2/4, marsz; zespół 2 – 3/4, krok walczyka, tzn. krok w bok, wspię-
cie na palce, opuszczenie na całe stopy; zespół 3 – 4/4, obrót 4 krokami wokół własnej osi.  
• melodia  uczę.pl

 – „Bajkowa orkiestra” – instrumentacja tekstu. N. układa tzw. kolorową partyturę, tzn. tekst 
bajki rozpisany na fragmenty z przypisanym do niego sposobem zilustrowania go dźwię-
kiem za pomocą instrumentów, mówionych wyrażeń dźwiękonaśladowczych lub dźwięków 
wydobywanych z przedmiotów. Dzieci dzielą się na tyle zespołów, ile grup jest potrzebnych 
do udźwiękowienia bajki; każda grupa dostaje 1 rodzaj instrumentów i gra na nich w sposób 
określony w partyturze. N. czyta tekst bajki fragmentami, a dzieci ilustrują go dźwiękiem. 
Zabawę należy powtórzyć kilka razy, dopóki dzieci nie nabędą biegłości w graniu. • kolorowa 
partytura z tekstem bajki, instrumenty i przedmioty wymienione w niej

 – „Wędrująca bajka” – układ taneczny do utworu „King of the fairies”. Dzieci są ustawione 
na obwodzie koła, twarzami do środka. 
Wstęp (6-taktowy) – dzieci rytmicznie klaszczą.
Część 1 – dzieci, trzymając się za ręce, wykonują: 3 kroki w przód z dostawieniem na 4 nogi 
zakrocznej i podniesieniem rąk, a następnie 3 kroki w tył z dostawieniem na 4 nogi zakrocznej 
i klaśnięciem. Wykonują tę sekwencję 4 razy.
Część 2 – dzieci, trzymając się za ręce, robią 4 kroki dostawne w prawo, 4 kroki dostawne 
w lewo; na końcu puszczają swoje ręce, obracają się w prawo, stając jedno za drugim.
Część 3 – dzieci wykonują 14 kroków truchtem po obwodzie koła w prawo. Na 15. i 16. kroku 
robią szybki obrót w tył. Następnie, po wykonaniu obrotu, wykonują 14 kroków, truchtając 
w drugą stronę. Na 15. i 16. kroku robią obrót do środka koła i podają sobie ręce. Ta część jest 
tańczona w tempie 2 razy szybszym niż części 1 i 2.
Powtarzamy część 2.
Powtarzamy część 3.
Cały układ można wykonać dwukrotnie. Na koniec dzieci kłaniają się w stronę środka koła. 
• CD2.28

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 (s. 56).

• Praca z KP4.21 – ćwiczenia w czytaniu, wycinanie, budowanie wypowiedzi, wskazywanie 
takich samych przedmiotów. • KP4, kredki

• Praca z L68 – znajomość monet, posługiwanie się nimi, ćwiczenia w dodawaniu • L, ołówki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacja zmian w wyglądzie roślin (drzew, krzewów, 
kwiatów).

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. Tekst czyta zaproszony 
rodzic. • wybrana książka

P



88

TYDZIEŃ XXXIV Wiedza

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

III CZĘŚĆ DNIA

• „Studio nagrań” – działanie dzieci. N. odwołuje się do doświadczeń dzieci w słuchaniu au-
diobooków, zadając pytania: Co to jest audiobook? Co jeszcze oprócz głosów osób słychać 
na nagraniach (muzyka, odgłosy – efekty dźwiękowe). N. proponuje, by nagrać bajkę w formie 
audiobooka. Dzieli tekst do czytania pomiędzy dzieci dobrze czytające, a pozostałym wrę-
cza instrumenty. N. pokazuje napis: CISZA! NAGRANIE!. Dzieci najpierw robią próbę, a potem 
przystępują do nagrywania – N. obsługuje dyktafon, dzieci czytają i dodają we właściwych 
momentach efekty dźwiękowe. Po nagraniu odsłuchują i akceptują bądź ponawiają nagranie. 
Gdy nagranie zostanie zaakceptowane, N. przenosi plik na komputer i jeśli ma taką możliwość, 
nagrywa materiał na płytę, którą potem dzieci wspólnie odsłuchują. Jeśli nie – materiał zostaje 
na komputerze i będzie dostępny np. na stronie internetowej do pobrania przez rodziców.  
• instrumenty perkusyjne, brzękadełka, folie, papier, klaksony itp., dyktafon, kolorowa partytura, tabliczka 
CISZA! NAGRANIE!

• „Promocja książek” – rozmowa z dziećmi. Planowanie działań do podsumowania projektu. 
N. informuje dzieci, że po przygotowaniu bajki w formie płyty i książki papierowej, która po-
wstanie jutro, należy zrobić tak, by jak najwięcej osób poznało bajkę, czyli należy udostępnić 
i płytę, i audiobook. Dlatego proponuje przygotowanie spotkania z jak największą liczbą osób. 
Wspólnie zostaje ustalona lista działań, które należy wykonać: przygotowanie plakatu informa-
cyjnego, zorganizowanie poczęstunku, przygotowanie sali, prowadzenie spotkania, określenie 
ról dzieci podczas spotkania (przywitanie gości, czytanie bajki z książki), sprzątnięcie po spot-
kaniu. Dzieci ustalają, w jaki sposób można to zrobić, kto i w czym może im pomóc (p. woźne, 
p. intendentka, rodzice). • kartka z wyrazem PLAN, mazaki

• „Plakaty” – zabawa plastyczna. Dzieci pod kierunkiem N. redagują treść plakatu, którą 
N. zapisuje na kartonach, a dzieci ozdabiają własnymi rysunkami, będącymi ilustracjami z bajki. 
• karton, kolorowe markery, kredki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

5.  Tworzymy książkę 
wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: kształtowanie sprawności manualnej dzieci; zapoznanie ze sposobem robienia cieka-
wego materiału plastycznego (rosnące farby); zachęcanie do dzielenia się doświadczeniami z innymi; 
budzenie poczucia własnej wartości; rozumienie znaczenia współpracy w celu osiągnięcia zamierzonego 
celu.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Powitanka – rozruszanka” – powitanka. „Rosnące farby” – działanie dzieci. 
Własnoręczne wykonanie farb.

I.6, 7; III.2

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 17. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

P

P

P
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Nasza bajka” – zajęcia, zabawy plastyczne: „Ilustracje” – rysowanie na papie-
rze czerpanym. „Okładka naszej książki” – malowanie rosnącymi farbami.

I.7; IV.8, 19

5. „Zszywanie książki” – zabawa ruchowa z elementem skoku i przeskoku. Praca 
z CziP68 – odszukiwanie litery w tekście, ćwiczenia w czytaniu.

I.5; IV.4

6. „Promujemy naszą bajkę” – spotkanie autorskie, działanie dzieci. Podsumo-
wanie realizacji projektu z udziałem rodziców i innych członków społeczności 
przedszkola/szkoły.

I.6, 7; III.8; IV.19

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.5, 8, 9; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. Kącik Dobrego Startu. Przygotowanie wzoru. „Siła papieru” – doświadczenia. I.7; IV.8

9. „Wszystko po 10 zł” – zabawa matematyczna. Posługiwanie się monetami. 
„Wiedza” – rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem W1–2.

III.6; IV.5, 17

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: miseczki, szpatułki, klej introligatorski, pianka do golenia, kolorowe barwniki 
lub farby plakatowe, szarfy, papier czerpany, kredki świecowe, tekst bajki, komputer, skaner, szkic okładki, 
metryczka książki, rosnące farby, tasiemka, dziurkacz, nożyczki, pędzle lub szpatułki do nakładania far-
by, długa lina, CziP, ołówki, materiały zaplanowane na spotkanie podsumowujące projekt, KDS – wzór 23, 
wybrane materiały o różnych fakturach, 3 szklanki, duża liczba ulotek z marketów, W.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Powitanka – rozruszanka” – powitanka (s. 53). • więcej powitanek  uczę.pl 

• „Rosnące farby” – działanie dzieci. Pod kierunkiem N. dzieci przygotowują farby zgod-
nie z przepisem: dowolna pianka do golenia, barwniki w różnych kolorach, klej introligatorski. 
Do kleju dodajemy piankę – składniki w ilości na oko. Dokładnie mieszamy. Należy wykonać 
kilka miseczek z taką bazą – do każdej dodajemy inny barwnik, dokładnie mieszamy i przykry-
wamy szczelnie, by farby nie wyschły i nie stwardniały. • miseczki, szpatułki, klej introligatorski, pianka 
do golenia (np. w żelu), kolorowe barwniki lub farby plakatowe

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 (s. 53).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Nasza bajka” – zajęcia, zabawy plastyczne. 
 – „Ilustracje” – rysowanie na papierze czerpanym. N. przy udziale dzieci formatuje na kom-

puterze tekst wymyślonej bajki – odczytuje całość, a potem proponuje, jakie fragmenty bajki 
powinny znaleźć się na każdej ze stron. Dzieci dzielą się na zespoły i każdy zespół wykonuje 
ilustrację do określonego fragmentu bajki – do rysowania mogą wykorzystać papier czerpany, 
który przygotowały w poprzednim tygodniu (należy wyrównać brzegi). Każde dziecko w ze-
spole wykonuje swój rysunek. N. skanuje kilka rysunków i wstawia na strony z tekstem, a reszta 

P
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ilustracji zostanie dołączona do książki po wydrukowaniu tekstu. Dzieci rysują kredkami świe-
cowymi. W tym czasie N. drukuje sformatowany materiał – tekst z wklejonymi obrazkami. 
• papier czerpany, kredki świecowe, tekst bajki, komputer, skaner

 – „Okładka naszej książki” – zabawa plastyczna. N. na jednym arkuszu papieru czerpanego pi-
sze tytuł bajki i autorów. Następnie dzieci opowiadają, jak powinny wyglądać rysunki na okład-
ce – N. szkicuje według ustalonego pomysłu. Dzieci nanoszą w naszkicowane kontury rosnące 
farby wykonane w I części dnia pędzlem lub szpatułkami. Zostawiają do wyschnięcia. Pod kie-
runkiem N. układają kartki książki we właściwej kolejności, przekładają ilustracjami na papierze 
czerpanym, na wierzchu kładą stronę tytułową z metryczką, na niej okładkę, a na końcu dru-
gą jej część. Robią dziurki dziurkaczem, przewlekają tasiemkę i związują całość. Książkę kładą 
w Kąciku Projektu. • szkic okładki, metryczka książki, rosnące farby, tasiemka, dziurkacz, nożyczki, pędzle 
lub szpatułki do nakładania farby

• „Zszywanie książki” – zabawa ruchowa z elementem skoku i przeskoku. Na dywanie leży 
długa lina. Dzieci stoją w rzędzie, bokiem do niej; przeskakują nad liną bokiem raz w prawo, raz 
w lewo, posuwając się do przodu. • długa lina 

• Praca z CziP68 – odszukiwanie litery w tekście, ćwiczenia w czytaniu. • CziP, ołówki

• „Promujemy naszą bajkę” – spotkanie autorskie, działanie dzieci. Dzieci pod kierunkiem 
N. przygotowują salę i przeprowadzają spotkanie zgodnie z planem. Podczas spotkania poka-
zują też Kącik Projektu i zgromadzone w nim materiały. • materiały zaplanowane na spotkanie pod-
sumowujące projekt

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odporności. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

Kącik Dobrego Startu pod redakcją naukową prof. Marty Bogdanowicz

• Przygotowanie wzoru KDS – wzór 23a. Dzieci ozdabiają literę H z KDS – wzór 23a ma-
teriałami o różnej fakturze (s. 71). Wodzą palcami po literze, utrwalając jej kształt. (Wzór 
do wykorzystania podczas poniedziałkowych zajęć KDS). • KDS – wzór 23a, wybrane materiały 
o różnych fakturach

• „Siła papieru” – doświadczenia. Dzieci ustawiają 2 szklanki w odległości ok. 10 cm jedna 
od drugiej i nakrywają kartką. Trzecią szklankę starają się ustawić na kartce (np. ulotce z marke-
tu), do góry dnem, pomiędzy dwiema szklankami na dole. Następnie zdejmują szklankę z góry 
i na pierwszej kartce kładą drugą. Ponownie stawiają szklankę w tym samym miejscu i w ten sam 
sposób. Obserwują, co się dzieje. Postępują tak wiele razy, dokładając po kilka lub kilkanaście 
kartek do momentu, aż uda im się ustawić szklankę na stosie. • 3 szklanki, wiele ulotek z marketów

• „Wszystko po 10 zł” – zabawa matematyczna. Dzieci siedzą w kole, każde ma monety 
z W15. Mają za zadanie dobrać monety tak, by ich suma była równa 10. Każde odczytuje, jakie 
monety wybrało. • W

• „Wiedza” – rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem W1–2. Dzieci pod kierunkiem N. podsu-
mowują wiadomości na temat omawianej wartości – wiedzy. Wklejają nazwę wartości do Albu-
mu wartości. • W, nożyczki, klej

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

• List do rodziców  uczę.pl

P

P
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RODZINA

Na rodzinę można patrzeć w różnoraki sposób. Mogą to być rodzice i ich dzieci, osoby powiązane 
więzami krwi (również m.in. dziadkowie, ciotki, wujowie, wnuki, rodzeństwo cioteczne) lub także osoby 
spowinowacone (np. szwagier czy teściowie). Bywa też, że w sensie metaforycznym za rodzinę uważa się 
bliską sobie grupę ludzi. 
Bez względu na definicję więzi rodzinne są bardzo ważne. Bliskie relacje i wsparcie oraz przestrzeń 
do kształtowania umiejętności społecznych są niezbędne do prawidłowego rozwoju. Ich brak, zwłaszcza 
w najmłodszych latach życia, może zaburzyć funkcjonowanie zarówno w dzieciństwie, jak i w później-
szym życiu.
–  Warto zachęcać dzieci do pielęgnowania więzi rodzinnych i okazywania uczuć członkom rodziny.
–  Można im proponować wspólne przygotowywanie prezentów dla bliskich.
–  Sposobem na wsparcie rodzin dzieci w umacnianiu więzi jest organizowanie uroczystości rodzinnych 

(np. Dnia Babci i Dnia Dziadka czy Dnia Rodziny) i przygotowywanie przedstawień.
–  Dobrym pomysłem może być podpowiedzenie dzieciom, w jaki sposób mogą okazywać miłość swo-

im bliskim, np. przez wspólne spędzanie czasu, przygotowywanie niespodzianek, przytulanie, uprzej-
mość, rozmowy czy pomoc w obowiązkach domowych.

–  Warto uświadomić dzieciom, że rodziny są różne, czasem niepełne lub pozszywane, ale to nie znaczy, 
że gorsze.

Zabawa wprowadzająca
N. przykleja prawie wszystkim dzieciom na plecach naklejki z jakimś zwierzęciem, tak by nie mogły 
ich zobaczyć. Mówi, że osoby z naklejkami tych samych zwierząt to członkowie jednej rodziny. Jedno 
z dzieci z każdej rodziny ma naklejkę na brzuchu – jest to tata. Na hasło N. dzieci próbują się odna-
leźć bez wydawania dźwięków. „Tata” zaczyna szukać członków swojej rodziny. Kiedy kogoś znajduje, 
podaje mu rękę na znak powitania. Drugie dziecko wie już, jakim jest zwierzęciem, i pomaga „tacie” 
w poszukiwaniach. Kiedy rodzina jest w komplecie, siada na miejscu wyznaczonym przez N. N. pyta 
dzieci o wrażenia. Na koniec mówi, że w rodzinie ważna jest współpraca: jeśli tata szukałby wszystkich 
członków rodziny sam, trwałoby to o wiele dłużej (jeśli to możliwe, można na początku przeprowadzić 
grę w taki sposób, że „tata” musi samodzielnie znaleźć wszystkich członków rodziny).
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Tydzień XXXV
Rodzina razem się trzyma

1.  Rodzina łączy pokolenia 
wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęcia rodzina rozumianego jako wartość; kształtowanie postaw proro-
dzinnych; uświadamianie wspierającej roli rodziny. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. Tworzenie miłej i życzliwej atmo-
sfery, integracja grupy. „Wędrująca bajka” – układ taneczny do utworu „King of 
the fairies”. „Ile kroków do domu?” – zabawa w kole. Szacowanie odległości.

III.2; IV.7, 13

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Przybij piątkę!” – rozmowa o rodzinie na podstawie opowiadania. Kształto-
wanie pojęcia rodzina, określanie ról poszczególnych członków rodziny. Praca 
z KP4.22–23 – wypowiedzi na temat ilustracji, ćwiczenia w czytaniu, kolorowa-
nie zgodnie ze wzorem.

III.2; IV.2, 4, 5

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18. I.3, 5, 8

6. „Rodzinne pokolenia” – zabawa słownikowa. Podawanie nazw stopni pokre-
wieństwa w językach polskim i angielskim. „Wróć do rodzica” – zabawa ru-
chowa orientacyjno-porządkowa. „W rodzinie” – zabawa z elementem dramy.

I.5; IV.1, 2, 6, 21

7. Spacer w okolicy przedszkola. Przeprowadzenie sondy ulicznej, zbieranie i ana-
lizowanie informacji. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów litera-
ckich. 

III.4, 8, 9; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. Kącik Dobrego Startu. „Halina” – nauka piosenki. „Słowa, słowa” – ćwiczenie 
komunikacji. „Tańczymy” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe. 

I.5; III.8, 9; IV.1, 2

9. „Rodzinna fotografia” – zabawa plastyczna. Rysowanie członków rodziny. 
„Mama, tata, siostra, brat” – zabawa w kole z elementem ruchu. Kodowanie 
i odkodowywanie informacji. „Kto szybciej?” – zabawa z dzieckiem zdolnym.

IV.1; IV.4, 9

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: guma (ok. 4 m), hula-hoop, skakanki, kręgle, piłka, szarfy, plastikowe szczudeł-
ka, pachołki, mała obręcz gimnastyczna, Multiplaneta, KP4, CD2, zdjęcia osób (dzieci, młodzieży, osób 
w średnim wieku, seniorów), strzałki, nazwy stopni pokrewieństwa do czytania globalnego, kartki z opi-
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sem osób i ról, dyktafon, zdjęcia różnych instrumentów, CD3, kartki, kredki, tektura, dziurkacze do ro-
bienia ozdób, kolorowy papier, klej, figury geometryczne w 4 kształtach (np. z W14), tabliczki z 10 polami 
i zapisanymi wyrazami, komplet kartoników z wyrazami takimi jak na tabliczkach.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. • więcej powitanek  uczę.pl

Dzieci recytują i ilustrują słowa ruchem.

My eyes are green,  Wskazują swoje oczy.

Your eyes are blue,  Pokazują osobę naprzeciwko.

I am very happy,  Podskakują.

And so are you! Ruszają na boki biodrami.

• „Wędrująca bajka” – układ taneczny do utworu „King of the fairies” (s. 87). • CD2.28 

• „Ile kroków do domu?” – zabawa w kole. Dzieci siedzą w kole. W sali, w dużej odległości 
od koła, jest mała obręcz gimnastyczna. Jedno z dzieci stoi w niej, a pozostałe recytują: Wra-
ca (imię dziecka) z daleka, mama na nią/niego czeka. Ile kroków do domu? Stojące dziecko 
ma oszacować, w ilu krokach uda mu się pokonać odległość tak, by stanąć w środku koła, np. 
3 średnie, 2 olbrzymie. Jeśli mu się uda, wybiera osobę, która je zastąpi. Jeśli nie, dzieci recytują: 
(Imię dziecka) do domu nie trafił(a), bo za dużo / za mało kroków zrobił(a). Ile kroków do 
domu? Dziecko ponownie szacuje. Powtarza tę czynność do momentu, aż wejdzie do obręczy. 
• mała obręcz gimnastyczna, hula-hoop

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. • szarfy w 4 kolorach, bębenek

 – „Marsz, bieg, podskoki” – zabawa wprowadzająca. N. podaje rytm na bębenku, a dzieci po-
ruszają się zgodnie z nim.

 – „Do domu” – zabawa orientacyjno-porządkowa. N. wyznacza 4 domy kolorami szarf; takie 
same kolory dostają dzieci, które idą do swoich domów. Na hasło: Idziemy do przedszkola/
szkoły dzieci, podskakując, poruszają się po sali. Na hasło: Wracamy do domu szybko biegną 
na swoje miejsca. 

 – „Spacer mamy z dzieckiem” – ćwiczenie nóg. Dzieci ćwiczą w parach. Jedno to mama, drugie 
– dziecko. Dziecko kuca i podaje rękę mamie. Para spaceruje, przy czym dziecko robi to w po-
zycji kucznej. Po chwili następuje zamiana ról.

 – „Kwiaty dla rodziców” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci spacerują. Na uderzenie 
w bębenek schylają się, naśladując zrywanie kwiatów. Po każdym skłonie prostują się i wąchają 
kwiaty – robią długi i mocny wdech nosem z wydechem ustami. N. uderza w bębenek seriami, 
po 6–8 uderzeń. 

 – „Nakręcamy bączka” – ćwiczenia mięśni tułowia. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym i wyko-
nują skręty tułowia raz w jedną, raz w drugą stronę. Po chwili wstają i robią szybkie obroty 
wokół własnej osi – bączki się obracają. 

 – „Wycieczka rowerowa” – zabawa bieżna z ćwiczeniem ramion. Dzieci biegają z wysokim uno-
szeniem kolan. Na sygnał: Awaria stają i naśladują pompowanie kół ręczną pompką – podcią-
gają ręce na wysokość szyi i szybko opuszczają.

 – „Marsz w rytmie ćwierćnut” – zabawa uspakajająca. 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.
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II CZĘŚĆ DNIA 

• • „Przybij piątkę!” – rozmowa o rodzinie na podstawie opowiadania.

Przybij piątkę!
Joanna M. Chmielewska

Emilka czasami zazdrościła Neli. Nela nie musiała dzielić się słodyczami i przed nikim chować 
cukierków. Gdy zostawiła coś na wierzchu, wiedziała, że znajdzie to w tym samym miejscu. 
Nikt jej nie pogubił pionków z nowej gry, nie połamał kredek i nie pomazał ściany w pokoju. 
A gdy przyśnił się jej koszmar, mogła wskoczyć do łóżka rodziców bez sprawdzania, czy miejsce 
nie jest już zajęte przez brata albo siostrę. Bo Nela była jedynaczką. 

Natomiast Emilka miała młodszą siostrę i starszego brata. I czasami miała ich serdecznie 
dość. Tak jak dzisiaj, gdy po powrocie z przedszkola zobaczyła w swoim pokoju Klarę. Mała 
skakała po rozsypanych kredkach i rozrzucała po dywanie różowe serduszka, które jeszcze 
rano zdobiły bransoletkę Emilii. Ściana nad łóżkiem była pobazgrana, a najładniejsza srebrna 
kredka leżała połamana na kołdrze.

– Oddawaj to! – krzyknęła Emilka, wyrywając siostrze z ręki resztki bransoletki.
Klara rozpłakała się i pobiegła do taty, a mama wyjrzała z łazienki.
– Ojej, co tu się stało? – zawołała na widok pomazanej ściany. – Kiedy ty zdążyłaś to zrobić? 

– zwróciła się do Klary. – Przecież zostawiłam cię samą tylko na chwilę.
– Nie wolno rysować po ścianach. Rysuje się na kartce. O tak! – Tata wziął dużą kartkę i zie-

loną kredką narysował kwiatek.
– O tak! – powtórzyła Klara i czerwoną kredką zaczęła mazać po kartce.
– Klara ma dwa lata, a ty prawie siedem. – Mama z poważną miną patrzyła na Emilkę. – Jesteś 

starsza i to ty musisz zadbać, żeby mała nie miała dostępu do twoich rzeczy.
Emilka nie odpowiedziała. Rzuciła się na łóżko i schowała głowę w poduszkę. Słyszała, 

jak mama pomaga Klarze sprzątać kredki, a tata czyści ścianę. 
– Udało się. Zobacz, Emi, nie ma śladu – ucieszyła się mama. 
Ale Emilka nawet nie podniosła głowy. 
Dopiero kiedy wszyscy wyszli z pokoju, wstała z łóżka i podeszła do szafy. Musiała wspiąć się 

na palce, żeby dosięgnąć do pudełka z czekoladkami, które schowała za ubraniami. Czekoladki 
dostała od cioci. Piotrek dostał takie same, ale zjadł je od razu, a Emi codziennie wydzielała 
sobie dwie czekoladowe muszelki. Były pyszne i takie ładne, że aż szkoda było je jeść. Najbar-
dziej spodobał jej się konik morski. Postanowiła, że wcale go nie zje, tylko zostawi na pamiątkę. 

Otworzyła pudełko. Na dnie leżała jedna samotna czekoladowa muszelka. 
Jak to? Przecież wczoraj, gdy chowała pudełko, były w nim dwie muszle i konik! 
– Mamo, Piotrek zjadł mi konika i muszelkę! – rozpłakała się Emilka.
Piotrek najpierw udawał niewiniątko, ale wreszcie się przyznał i obiecał, że odkupi czekoladki. 
– Nie ma co się kłócić, sprawa załatwiona – stwierdziła mama. – Piotrek, Emi, ubierajcie się, 

ja ubiorę Klarę i pójdziecie z tatą do parku. Możecie nakarmić kaczki. 
Emilka lubiła spacery z tatą, ale na dziś miała dość rodzeństwa. Naburmuszona wlokła się 

kilka kroków za resztą rodziny. Tata trzymał za rękę Klarę i słuchał opowieści Piotrka o jakimś 
filmie. Na Emilkę nikt nie zwracał uwagi. 

„Nie jestem im potrzebna” – pomyślała i zrobiło jej się smutno. 
Dopiero na polanie w parku tata z Klarą i Piotrkiem zatrzymali się i poczekali na nią. 
– Pamiętacie, żeby nie podchodzić za blisko do rzeki? – przypomniał tata, otwierając torbę 

z ziarnami.
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– Tak. I żeby nie zbliżać się do łabędzi, a jak łabędź zacznie syczeć albo rozłoży skrzydła, 
to znaczy, że się denerwuje, i wtedy mamy uciekać. Przecież zawsze nam to powtarzasz, tato 
– odpowiedział Piotrek.

Przy moście było najwięcej ptaków, więc tata, Klara i Piotrek zostali właśnie tam, a Emi 
poszła na koniec polany, gdzie siedziała tylko jedna samotna kaczka. 

„Jest sama tak jak ja. Może ona też ma okropne rodzeństwo?” – pomyślała dziewczynka, 
rzucając jej ziarna. 

Kaczka zjadła i spojrzała na Emilkę.
Dziewczynka podeszła bliżej i rzuciła kolejną porcję, potem jeszcze jedną. Za każdym razem 

podchodziła o krok, aż wreszcie ukucnęła obok kaczki i zaczęła karmić ją z ręki. Była tak przeję-
ta, że nie zauważyła zbliżającego się łabędzia. Dostrzegła go dopiero, kiedy był całkiem blisko. 
Wstała i sięgnęła do torebki. Niestety nie miała już ani ziarenka, żeby mu rzucić. Tymczasem 
łabędź syknął, wyprostował się i rozłożył skrzydła. 

Emi dobrze pamiętała ostrzeżenia taty. Chciała uciekać, lecz sparaliżował ją strach. Nie mo-
gła się ruszyć ani wydobyć z siebie słowa.

– Zostaw moją siostrę! – usłyszała nagle głos Piotrka. 
Brat rzucił łabędziowi swoje ziarna i pociągnął Emilkę za rękę. Pobiegła za nim do taty. 

Dopiero teraz się rozpłakała. 
– Już dobrze, maleńka, już dobrze. – Tata przytulał Emilkę i wcale nie przejmował się tym, 

że ma koszulę mokrą od jej łez.
– Bo jak zobaczyłem, że ten łabędź jest zdenerwowany, a Emilka stoi jak słup, to co miałem 

robić? Przecież musiałem obronić siostrę! – opowiadał przejęty Piotrek.
– Emi! Emi! Plosie! – zawołała Klara. A Emilka wiedziała, że siostra nie wyzywa jej od pro-

siaków, tylko mówi „proszę”, a tę zgniecioną stokrotkę, którą trzyma w ręce, przyniosła jej 
na pocieszenie.

– Dzięki. – Emi otarła łzy i wyciągnęła rękę po kwiatek. – Właściwie to dobrze mieć siostrę. 
– Pogłaskała Klarę i odwróciła się do Piotrka. – I dobrze mieć starszego brata! 

A potem wszyscy przybili sobie piątkę.

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania: Czego Emilka zazdrościła kole-
żance i dlaczego? Z jakiego powodu była smutna? Co wydarzyło się w parku? Jak myślicie, czy 
Piotrek, Klara i Emilka kochali się, byli dla siebie ważni? Co o tym świadczy? Jak wy zachowa-
libyście się, gdyby wasze rodzeństwo lub ktoś z waszej rodziny miał kłopoty? Kto w rodzinie 
jest dla was ważny? Dlaczego? W jaki sposób sobie pomagacie, wspieracie się? Jak spędza-
cie czas wolny? Jakie obowiązki mają członkowie rodziny? Jak pomagacie swoim rodzicom 
i dziadkom w obowiązkach domowych? • Multiplaneta

• Praca z KP4.22–23 – wypowiedzi na temat ilustracji, ćwiczenia w czytaniu, kolorowanie 
zgodnie ze wzorem. • KP4, kredki

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18. Ćwiczenia odbywają się w ogrodzie przedszkolnym. 
• guma (ok. 4 m), hula-hoop, skakanki, zestaw kręgli, piłka, szarfy, plastikowe szczudełka, pachołki

– „Berek kucany” – zabawa bieżna. N. wybiera 2–3 dzieci na berków, oznacza je szarfami. Pozo-
stali uczestnicy uciekają przed berkiem. Jeżeli berek dotknie uciekającego, zamienia się z nim 
na miejsca. Szybki przysiad – kucnięcie, pozwala uniknąć złapania. Zabawa trwa 2–4 min.
Po skończonej zabawie N. przygotowuje wraz z ćwiczącymi stacje do części głównej ćwiczeń. 
Stacje tworzą obwód ćwiczebny i są usytuowane na obwodzie koła. Dzieci podzielone na małe 
zespoły realizują zadania ruchowe na poszczególnych stacjach. Czas to 3–4 min. Potem nastę-
puje zmiana stacji, zawsze na hasło N.
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– Stacja I – gra w gumę. Dwoje dzieci stoi w gumie na jej 2 końcach w niewielkim rozkroku, 
guma na wysokości kostek. Pozostałe wykonują serię skoków: przeskakują przez 2 linie gumy, 
naskakują na każdą gumę, wskakują tak, aby jedna guma była między stopami, następnie prze-
skakują, aby druga guma była między stopami, wskakują, aby guma była między stopami, na-
skakują 2 stopami na tę gumę, wskakują tak, aby druga guma była między stopami, naskakują 
na drugą gumę. Po serii skoków następuje zmiana ćwiczących, teraz skaczą te dzieci, które 
stały w gumie.
– Stacja II – hula-hoop. Ćwiczący wchodzą do obręczy hula-hoop, podnoszą ją na wysokość 
bioder i próbują kręcić obręczą na biodrach. Mogą też przeskakiwać przez obręcz jak przez 
skakankę lub toczyć i chwytać, zanim upadnie.
– Stacja III – skakanka. Dzieci uczą się skakać na skakance. Te, które już umieją, skaczą na różne 
sposoby: żabka – skoki obunóż, lajkonik – z nogi na nogę, na prawej nodze, na lewej nodze, 
krzyżaczek – z nogami skrzyżowanymi w kostkach.
– Stacja IV – szczudła. Dzieci poruszają się na szczudełkach po wyznaczonej trasie od pachołka 
do pachołka lub od drzewa do drzewa.
– Stacja V – kręgle. Uczestnicy zabawy ustawiają kręgle, a następnie z linii oddalonej o 4–5 kro-
ków turlają w ich kierunku piłkę. Do zadania przystępują po kolei. Każdy strącony kręgiel to 
punkt. Dzieci zliczają swoje punkty. Koniec następuje wtedy, gdy wszystkie zespoły ćwiczyły 
na każdej stacji.
– „Bawimy się w chowanego” – zabawa doskonaląca spostrzegawczość. N. wybiera dziecko, 
które będzie kryło – szukało pozostałych uczestników. Zabawa przebiega jak tradycyjna zaba-
wa w chowanego z zaklepywaniem w drzewo (Raz, dwa, trzy, Antek za domkiem). Kolejnym 
szukającym zostaje osoba, która jako pierwsza została odnaleziona i zaklepana. Zabawę po-
wtarzamy kilka razy.
– Marsz w rytm piosenki. Swobodny marsz przy śpiewie znanej dzieciom piosenki o mamie, 
tacie lub rodzinie. 

• „Rodzinne pokolenia” – zabawa słownikowa. N. prezentuje zdjęcia osób w różnym wieku, 
przy czym zdjęć osób najstarszych (babć, dziadków) powinno być 4 – 2 kobiety i 2 mężczyzn. 
Dzieci układają z nich rodzinę w formie drzewa genealogicznego, określając, kto jest kim: mama 
(mother, mum, mommy), tata (father, dad, daddy), babcia (grandmother, grandma, granny), 
dziadek (grandfather, grandpa), dzieci (children, kids), dziecko (child, kid), córka (daughter), syn 
(son). Za pomocą strzałek skierowanych od postaci do postaci wskazują stopnie pokrewieństwa 
i je określają. Na strzałkach kładą wyrazy do czytania globalnego: mama, tata, córka (2x), wnucz-
ka, syn (2x), wnuczek, babcia (2x), dziadek (2x), ciocia, wujek. N. zaczyna zdanie, a wskazane dzie-
cko je kończy, np. Mama mojej mamy to…; Mama mojego taty to…; Dla mojej mamy babcia to…; 
Dla mojego dziadka jestem…; Ciocia to … mojego taty. Następnie dzieci porównują postacie pod 
względem wieku: dziadek jest starszy od taty; jestem młodszy od mamy itd. • zdjęcia osób (dzieci, 
młodzieży, osób w średnim wieku, seniorów), strzałki, nazwy stopni pokrewieństwa do czytania globalnego

•  „Wróć do rodzica” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Dzieci w parach przyjmu-
ją rolę rodzica lub dziecka. Przy melodii piosenki „Majowe życzenia” dzieci poruszają się między 
stojącymi rodzicami. Na przerwę w muzyce szybko wracają do swojego rodzica. Co 2–3 powtó-
rzenia następuje zamiana ról. • CD2.15

• „W rodzinie” – zabawa z elementem dramy. Dzieci w parach losują kartkę z rolą, którą mają 
odegrać, np. zabawa z bratem; zabawa z mamą; zabawa z tatą; zakupy z babcią; pomaganie 
tacie w zmywaniu. Dzieci odczytują zadanie tak, by nikt nie wiedział, co będą przedstawiać. 
Po odegraniu scenki zadaniem pozostałych jest odgadnięcie, co to za postacie i co robią. • kartki 
z opisem osób i ról
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• Spacer w okolicy przedszkola. Przeprowadzenie sondy ulicznej. Przed wyjściem dzieci 
ustalają jedno pytanie, które zadadzą kilku spotkanym osobom, np. Czy rodzina jest ważna 
i dlaczego?. N. zwraca uwagę na formę przeprowadzenia zadania – należy zapytać, czy osoba 
zechce porozmawiać, wyjaśnić, do czego potrzebne będą odpowiedzi, uważnie słuchać, po-
dziękować za rozmowę – i proponuje, by odpowiedzi nagrywać na dyktafon. Dzieci ustalają, 
kto będzie prosił o rozmowę, kto zadawał pytanie, kto nagrywał. • dyktafon 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

Kącik Dobrego Startu pod redakcją naukową prof. Marty Bogdanowicz. Część A

• „Halina” – nauka piosenki. Dzieci siedzą w kręgu i uważnie słuchają piosenki. N. odtwarza 
ją ponownie, recytując tekst. Dzieci powtarzają w parach, klaszcząc. Na koniec śpiewają 
wspólnie. • CD3.23

Halina
sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska

Ha/li/na // – Ha/lin/ka //
u/wiel/bia/ / mu/zy/kę. //
Wciąż/ tań/czy // do/ko/ła //
i / lu/bi // ryt/mi/kę. //

Gdy / sły/szy // me/lo/dię, //
to / ru/sza // no/ga/mi //
i / na/wet // gdy / sie/dzi, // 
to / tań/czy // sto/pa/mi. //

• „Słowa, słowa” – ćwiczenie komunikacji. Dzieci siedzą w kręgu na dywanie. N. pyta: Czy 
słowa piosenki są dla was zrozumiałe? Co lubi Halina? Co to jest rytmika? Czy wy macie 
rytmikę? Lubicie ją? Dlaczego? Czy lubicie słuchać muzyki, śpiewać? A może ktoś z was 
uczy się grać na jakimś instrumencie? Warto, by N. pokazał zdjęcia różnych instrumentów 
i podał ich nazwy. N. mówi: Czy Halina i Halinka to to samo imię? Wyjaśnia, że jedno to peł-
ne imię, a drugie – zdrobnienie. N. pyta: Kiedy używamy zdrobnienia? Prosi, by dzieci poda-
ły zdrobnienia swoich imion. N. pyta, z ilu głosek składają się imiona: Halina i Halinka. Dzieci 
liczą i wskazują dłuższe słowo. Na koniec N. prosi, by dzieci zamiast sylaby ha- w imieniu 
Halina wymówiły inne sylaby (ma-, ka-, do-) i podały, jakie słowa powstały. • zdjęcia różnych 
instrumentów

• „Tańczymy” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe. N. prosi, by dzieci tym razem nie 
śpiewały piosenki, lecz tańczyły do niej dowolnie, tak jak lubią. • CD3.23

• „Rodzinna fotografia” – zabawa plastyczna. Dzieci rysują kredkami członków swojej ro-
dziny. Z pasków tektury wykonują ramkę, którą ozdabiają dowolnymi kształtami wyciętymi 
z kolorowego papieru lub zrobionymi z pomocą ozdobnych dziurkaczy. • kartki, kredki, tektura, 
dziurkacze do robienia ozdób, kolorowy papier, klej

• „Mama, tata, siostra, brat” – zabawa w kole z elementem ruchu. Dzieci mają do dyspozycji 
figury geometryczne w 4 kształtach (np. z W14). Przed zabawą ustalają, która z figur będzie ja-
kiego członka rodziny oraz jaki ruch będzie się z nią łączył: podskok, przysiad, klaśnięcie, obrót 
wokół własnej osi. Wskazane dziecko wybiera jedną z figur i układa na dywanie, a pozostałe 
wykonują odpowiedni ruch. Kolejne dzieci dokładają po jednej dowolnej figurze, a pozostali 
wykonują przypisane im ruchy, zaczynając za każdym razem od początku. • figury w 4 kształtach

• „Kto szybciej?” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Dzieci mają tabliczki z 10 polami, na każ-
dym są wyrazy jednosylabowe, np. nóż, nos, pas, kęs, kos, lep, łup, lak, kąt, ryż itp. Komplet 

KDS
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takich samych wyrazów w liczbie pozwalającej na zakrycie wszystkich pól na tabliczkach jest 
w pudełku lub worku. N. losuje jeden wyraz i kładzie przed dziećmi. Ich zadaniem jest jak naj-
szybsze odszukanie go na swojej tabliczce. Uwaga! Na tabliczkach mogą być takie same ze-
stawy wyrazów, ale napisane w innych polach. • tabliczki z 10 polami i zapisanymi na nich wyrazami, 
komplet kartoników z wyrazami takimi jak na tabliczkach

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

2.  Rodzinne historie 
wiodąca aktywność: językowa

CELE OGÓLNE: wprowadzenie liter h, H; kształcenie sprawności manualnej, grafomotorycznej i koordy-
nacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; budzenie 
zaufania do rówieśników. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. „Słowne rodziny” – zabawa sło-
wotwórcza. „Opowiem o…” – zabawa językowa. Układanie zdań na temat swo-
ich rodzin. 

III.2; IV.2, 5, 6, 20

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Rodzinne historie” – rozmowa z dziećmi. Wypowiedzi na temat ciekawostek 
z dzieciństwa rodziców. „Rodzinne leniuchowanie” – zabawa z kocykami. Bu-
dowanie zaufania.

I.5; III.2, 6; IV.2, 
5, 6, 21

5. „H jak hamak” – wprowadzenie liter h, H. Praca z KP4.24–25 – wprowadzenie 
liter h, H, ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenie wzrokowe, ćwiczenia 
w czytaniu sylab i wyrazów.

IV.4, 5

6. „Tato, mamo, zrób tak samo” – zabawa naśladowcza. „Pewnego dnia…” – zaba-
wa plastyczna. Rysowanie komiksu. 

III.8; IV.8

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. Kącik Dobrego Startu. „Na pianinie” – ćwiczenia ruchowo-słuchowe. „Litera H” – 
ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Wystawa prac. Zakończenie. 

I.7, 9; IV.4, 8

9. „Zabawa z H” – zabawa manualna i grafomotoryczna. Układanie liter z drucików, 
kreślenie liter na tackach z kaszą manną. Praca z CziP69 – odszukiwanie liter h, 
H wśród innych, pisanie litery po śladzie, po kropkach i samodzielnie, pisanie 
tekstu po śladzie. „Zamieszanie w rodzinie” – zabawa ruchowa przy muzyce.

I.7, 9; IV.4, 7, 8

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zdjęcia przedstawiające dowolne przedmioty, zabawki, postacie, kartki, mar-
kery, kartki z wyrazami: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, ja, szarfy w 4 kolorach, zdjęcia rodzi-
ców z dzieciństwa, małe koce lub chusta animacyjna, prostokąt, kwadraty i koła do budowania modelu 
wyrazu, Alfabet, Sensografia litery i liczby, wyrazy: hamak, Hubert, sylweta chłopca, kartka A4 z nary-
sowanym prostokątem, kolorowy papier, nożyczki, klej, kartka z tekstem i rysunkiem hamaka w pasy, 
kredki, KP4, litera H z tektury z dziurkami, kolorowe kawałki sznurka lub włóczki, kredki świecowe, wo-
reczki, CD3, KDS – wzór 23, klocki, tacki z kaszą, kredy, różne narzędzia pisarskie, druciki kreatywne, 
CziP, ołówki, kontur litery H, plastelina, CD2.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „My eyes…” – powitanka w języku angielskim (s. 93). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Słowne rodziny” – zabawa słowotwórcza. N. układa różne zdjęcia przedstawiające przed-
mioty lub zwierzęta, zabawki, np. kura, góra, król, ryba. Dzieci wymyślają zdrobnienia i zgrubie-
nia, a N. zapisuje je na kartkach. Dzieci dokładają kartki do odpowiedniego obrazka. • obrazki 
przedstawiające dowolne przedmioty, zabawki, postacie, kartki, markery

• „Opowiem o …” – zabawa językowa. Dzieci losują kartkę z jednym z wyrazów: mama, tata, 
brat, siostra, babcia, dziadek, ja. Mają ułożyć 3 zdania na temat wylosowanej postaci: pierwsze 
ma dotyczyć wyglądu, drugie – tego, co lubi, trzecie – tego, jaki/jaka jest. • kartki z wyrazami: 
mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, ja

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 (s. 93).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Rodzinne historie” – rozmowa z dziećmi. Chętne dzieci opowiadają historie na temat cie-
kawostek z dzieciństwa swoich rodziców zasłyszanych od dziadków: zainteresowania, ulubione 
zabawy, potrawy, zabawki, psoty itp. Mogą pokazać zdjęcia rodziców z dzieciństwa lub może 
to zrobić N., a wtedy pozostali starają się odgadnąć, czyj to rodzic. Formują zdania w języku 
angielskim: To jest moja mama (This is my mum). To tata Piotrka. (This is Peter’s dad) itp. 
Odpowiadają na pytania N.: Co lubicie robić razem, w rodzinie? Jak lubicie odpoczywać po 
ciężkiej pracy lub intensywnej zabawie? • zdjęcia rodziców z dzieciństwa

• „Rodzinne leniuchowanie” – zabawa z kocykami. Dzieci dzielą się na pięcioosobowe ze-
społy; każdy zespół ma kocyk. Jedna osoba kładzie się na kocyku, pozostała czwórka stara się 
ją huśtać. Gdy leży dziewczynka, dzieci recytują: Na hamaku leży mama, odpoczywa całkiem 
sama, a gdy chłopiec: Na hamaku leży tata, mucha mu nad głową lata. Po każdej rymowance 
zmieniają się dzieci leżące na kocyku. Uwaga! Jeśli nie ma małych kocyków, zabawę przeprowa-
dzamy z dużym kocem i całą grupą. • małe koce lub jeden duży koc, ew. chusta animacyjna

• „H jak hamak” – wprowadzenie liter h, H. Spośród zdjęć dzieci wybierają te, które przed-
stawiają hamak. Podają nazwę przedmiotu, opisują jego wygląd i określają, do czego służy. 
N. wprowadza wyraz podstawowy hamak i przeprowadza jego analizę zgodnie ze schematem 
na s. 18. Demonstruje małą i wielką literę drukowaną h, H, dzieci omawiają kształt małej litery, 
zwracając uwagę na wyróżniające ją cechy, wyszukują literę w wyrazach do czytania globalnego 
rozmieszczonych w sali. W modelu wyrazu hamak (głoskach) zastępują kółko literą h. Na syl-
wecie chłopca N. wiesza napis Hubert – zwraca uwagę na wielką literę H. Dzieci omawiają jej 
kształt, szukają litery w wyrazach do czytania globalnego rozmieszczonych w sali. • prostokąt, 
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kwadraty i koła do budowania modelu wyrazu, Alfabet, Sensografia litery i liczby, wyrazy hamak, Hubert, 
sylweta chłopca

Dzieci młodsze mają na kartce A4 prostokąt (hamak). Przy jego krótszych bokach, w odległości 
kilku centymetrów od nich są kropki. Dzieci wyklejają hamak paskami kolorowego papieru 
– odmierzają paski długości krótszego boku prostokąta. kartka A4 z narysowanym prostokątem, 

kolorowy papier, nożyczki, klej

Dzieci zdolne dodatkowo czytają tekst i rysują obrazek zgodnie z opisem: To hamak w pasy 
zielone i niebieskie. Pod hamakiem jest kolorowa piłka. Nad hamakiem lata bocian. Z prawej 
strony hamaka stoi chłopiec. Z lewej strony hamaka stoi dorosła kobieta. • kartka z tekstem 
i rysunkiem hamaka w pasy, kredki

• Praca z KP4.24–25 – wprowadzenie liter h, H, ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwicze-
nie wzrokowe, ćwiczenia w czytaniu sylab i wyrazów. KP4, ołówki

Dzieci młodsze mają kształt litery H z tektury. W literze dziurkaczem są zrobione dziurki, dzieci 
przeplatają między nimi kolorowe sznurki lub kawałki włóczki. • litera H z tektury z dziurkami, ko-
lorowe kawałki sznurka lub włóczki

• „Tato, mamo, zrób tak samo” – zabawa naśladowcza. Jedno dziecko z pary wykonuje do-
wolne ruchy, a drugie je naśladuje. Co jakiś czas następuje zmiana ról. Para, która wykonuje 
ruchy najdokładniej, zostaje nagrodzona brawami. 

• „Pewnego dnia…” – zabawa plastyczna. Każde dziecko dostaje kartkę podzieloną na 3 czę-
ści. Ma narysować jak najciekawszą, jego zdaniem, rodzinną historię (prawdziwą lub wymyśloną). 
Jej treść przedstawia w formie komiksu. Po ukończeniu zadania dzieci opowiadają zilustrowane 
przez siebie historie. • 3 kartki dla każdego dziecka, kredki świecowe

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

Kącik Dobrego Startu pod redakcją naukową prof. Marty Bogdanowicz. Część B

• „Na pianinie” – ćwiczenia ruchowo-słuchowe. Dzieci siadają przy stolikach. Dyżurni 
rozdają po 3 woreczki z grochem. N. mówi: Będziecie śpiewać i grać na woreczkach jak  
na pianinie, najpierw prawą ręką, potem lewą, a na końcu obiema, uderzając rytmicznie 
palcami. Chętne dzieci prezentują formę ruchu, którą inni naśladują. • woreczki, CD3.23

• „Litera H” – ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Dzieci siedzą w kręgu. N. postę-
puje podobnie jak podczas wprowadzania poprzednich liter (s. 19). W tym celu wykorzystu-
je KDS – wzór 23. • KDS – wzór 23

– Uczenie się wielozmysłowe (s. 19). • KDS – wzór 23, CD3.23, Multiplaneta

– Niegraficzne odtwarzanie wzoru. Dzieci układają z klocków literę H. Następnie piszą 
ją palcem na tackach z kaszą, śpiewając piosenkę. • klocki, tacki z kaszą, CD3.23, Multiplaneta

– Graficzne odtwarzanie wzoru. Dyżurni rozdają kolorowe kredy i KDS – karta 23. Dzieci 
kreślą kredą H po śladzie, najpierw w ciszy, potem ze śpiewaniem piosenki. Dyżurni rozdają 
różne narzędzia pisarskie, a N. postępuje jak podczas pracy z kartami dotyczącymi innych 
liter (s. 19). Dzieci podczas pisania zmieniają rodzaje narzędzi pisarskich. Chętne dzieci piszą 
wyrazy na karcie po śladzie i samodzielnie. • KDS – karta 23, kredy, różne narzędzia pisarskie, 
CD3.23, Multiplaneta

KDS
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– Wystawa prac (s. 19).
– Zakończenie. N. proponuje zabawę w łańcuch imion. Dzieci próbują wymienić jak naj-
więcej imion z piosenek, które poznały. Potem jedno dziecko podaje jakieś imię i turla piłkę 
do koleżanki lub kolegi, a ta/ten ma za zadanie podać imię zaczynające się na ostatnią 
głoskę tamtego imienia, np. Bartek – Kamil – Lena – Artur itd. N. mówi: Na pożegnanie 
zachęcam was do zabaw zdaniami, słowami, sylabami, głoskami. I to nie tylko w Kąci-
ku Dobrego Startu, ale gdziekolwiek będziecie: w samochodzie, pociągu, autobusie czy 
w kolejce w sklepie.

• „Zabawa z H” – zabawa manualna i grafomotoryczna. Dzieci z drucików kreatywnych for-
mują litery h, H oraz inne wskazane przez N. Następnie kreślą litery h, H pisane na tackach 
z kaszą manną. • druciki kreatywne, tacki z kaszą manną

• Praca z CziP69 – odszukiwanie liter h, H wśród innych, pisanie litery po śladzie, po krop-
kach i samodzielnie, pisane tekstu po śladzie. • CziP, kredki, ołówki

Dzieci młodsze wypełniają kontur litery H wałkami z plasteliny. • kontur litery, plastelina

• „Zamieszanie w rodzinie” – zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci są podzielone na 3-oso-
bowe zespoły. Jedna osoba z każdego zespołu stoi w jednej części sali, druga – w drugiej, a trze-
cia – na środku. Na środku sali są rozrzucone woreczki gimnastyczne w dużej liczbie. Przy melo-
dii polki „Tempo, tempo” dzieci będące w środku przenoszą po 1 woreczku do osób ze swojego 
zespołu – raz do jednej, raz do drugiej. Na przerwę w muzyce zamieniają się rolami. Wygrywa 
zespół, który zbierze najwięcej woreczków. • woreczki, melodia  uczę.pl

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

3.  Co robi mama? 
wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

CELE OGÓLNE: tworzenie formy męskiej i żeńskiej od nazw zawodów; doskonalenie umiejętności do-
dawania i odejmowania; kształtowanie logicznego myślenia w zabawach matematycznych i z kodowa-
niem; wyrażanie emocji i odczuć związanych z mamą w formie rysunku. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. „Mama” – zabawa słownikowa. 
Tworzenie określeń dotyczących cech. „Co robi mama?” – zabawa pantomi-
miczna. Ilustrowanie czynności ruchem.

III.2; IV.2, 20

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Tajemnicza mama” – rozmowa na podstawie opowiadania. Wypowiedzi na te-
mat zawodów wykonywanych przez mamy. „Narzędzia” – wypowiedzi dzieci. 
Kojarzenie narzędzia z zawodem, tworzenie nazw w rodzajach męskim i żeńskim.

IV.2, 20, 21
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

5. „Matematyczny chodniczek” – zabawa matematyczna. Ćwiczenia w doda-
waniu i odejmowaniu, tworzenie liczb dwucyfrowych według wzoru. Praca 
z KP4.26 – liczenie, logiczne myślenie, dodawanie i odejmowanie, posługiwanie 
się monetami. Praca z L69 – odczytywanie działań, liczenie. 

IV.15, 17

6. „Nocny spacer z mamą” – zabawa ruchowa kształtująca zaufanie do drugiej 
osoby. „Kwiatek mojej mamy” – zabawa plastyczna. Wypowiadanie się w for-
mie rysunku na temat upodobań mam.

III.5; IV.1

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w ogródku przedszkol-
nym – przygotowanie do siania i sadzenia. „Kącik Molika Książkowego” – słu-
chanie tekstów literackich. 

I.5, 8, 9; II.11; IV.3, 
18, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Bystre oczko” – zabawa z kodowaniem. Odwzorowywanie, logiczne myślenie. IV.9, 12

9. „Zajęcia mamy” – zabawa ruchowa. „Portret mojej mamy” – praca plastyczna 
technikami łączonymi.

I.5; IV.1

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Alfabet, koło z papieru, małe kółka, marker, szarfy w 4 kolorach, dowolne 
przedmioty mogące stanowić narzędzia pracy, kartki A4, cyfry 1–10, 10 dowolnych liczmanów, tacki, 
KP4, L, kredki, kostki domina, opaski na oczy, kółko, 4 wycięte z papieru płatki (A5), klej, gumy do skaka-
nia, hula-hoop, kręgle, z zestawu pomocy do kodowania: komplet figur geometrycznych, karty z ukła-
dami figur, Multiplaneta, obręcze gimnastyczne w 4 kolorach, wyrazy maluje, gotuje, pływa, spaceruje 
(każdy w innym kolorze), papier do pakowania prezentów, kolorowy brystol, farby, ozdobne dziurkacze, 
suszone kwiaty, mazaki.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „My eyes…” – powitanka w języku angielskim (s. 93). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Mama” – zabawa słownikowa. N. czyta zagadki o literach:

Marcin Przewoźniak

Ma ją brama, ma ją plama, 
Dwie udźwignie sama mama.
Jest w marchewce i makówce, 
W mchu ją znajdziesz oraz mrówce, 
Mżawką mży na muchomory, 
Karmi miodem mądre zmory, 
A czasami w swym mundurze
Między ćmami mknie po murze. (litera m)

Ma ją laska i Alaska, 
As, astronom oraz maska.
Siedzi w Anglii oraz w armii
I w spiżarni, i w księgarni.
Zaś najczęściej ją słyszymy
Na końcu imienia dziewczyny. (litera a)

Po rozwiązaniu zagadek dzieci wspólnie wybierają spośród liter odgadnięte litery (powinno 
ich być więcej niż po 1) i próbują ułożyć z nich wyraz (same dochodzą do tego, jaki ma być). 
Naklejają go na środku kartonowego koła. Następnie kolejno kończą zdanie Mama jest…, a do-
powiedziany wyraz zostaje zapisany na małym kółku (przez samo dziecko lub N.). Kółka dzieci 
naklejają wokół dużego koła – jak płatki kwiatu. • Alfabet, koło, małe kółka, marker
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• „Co robi mama?” – zabawa pantomimiczna. Chętne dzieci pokazują za pomocą gestów, 
mimiki, jakie zajęcia wykonuje mama. Pozostałe odgadują i podają nazwę czynności. 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 (s. 93). 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Tajemnicza mama” – rozmowa na podstawie opowiadania.

Tajemnicza mama
Mira Jaworczakowa

Mama Tereski jest inżynierem, można ją czasem zobaczyć, jak rozmawia z robotnikami przy 
budowie nowego domu na rogu ulicy. Mama Jureczka pracuje w pralni, mama Zosi leczy chore 
dzieci, a mama Ani… no, właśnie, nie można wcale dogadać się z Anią, kim jest jej mama.

– W zeszłym tygodniu była stewardessą w samolocie – powiedziała Ania.
– I latała? – krzyknęli chłopcy. – Dokąd latała? Do Chin? Do Ameryki?
– Nie – pokręciła głową Ania – wcale nie latała.
Dziwny jakiś samolot, który nigdzie nie lata.
– To może w tym tygodniu poleci? – zapytali jeszcze.
– W tym tygodniu? Skąd! Teraz mama jest nauczycielką.
Zdziwili się, ale nic nie powiedzieli. A po jakimś czasie okazało się, że mama Ani już nie jest 

nauczycielką, tylko pielęgniarką w szpitalu. 
– Ojej! – nie mogli tego pojąć w przedszkolu. – Twoja mama Aniu strasznie często zmienia 

pracę. 
Ania roześmiała się: 
– Wcale nie, ale moja mama może być wszystkim.
– Nieprawda – orzekli chłopcy. – Zmyślasz i tyle.
– Terefere! – dodały dziewczynki. – Pewnie, że zmyśla.
Kiedyś oglądali razem książki z obrazkami. Obrazki były śliczne, na jednym – królowa z bajki 

w zielonej sukni, w koronie złotej na głowie.
– O! – zawołała Ania. – Moja mama też ma taką! 
Teraz już wszyscy pukali się w czoło, patrząc na Anię. Nawet wyobrazić sobie nie można, 

żeby mama Ani biegła na przykład rano do tramwaju w takiej długiej, fałdzistej sukni. Zaczęli się 
kłócić. Całe szczęście, że pani właśnie nadeszła. Powiedziała, że wszyscy pójdą jutro do teatru. 
Więc zamiast dalszej kłótni wybuchła radość i zapomnieli o Ani. 

Na przedstawieniu najbardziej podobała się wszystkim królowa.
– Taka śliczna, taka dobra – zachwycały się dziewczynki.
Ania uśmiechała się bardzo zadowolona.
– Zawsze jest bardzo dobra – powiedziała nagle.
– Zawsze? Skąd wiesz? Ta aktorka, która grała królową…
– To moja mama – wyjaśniła po prostu Ania. 

Dzieci odpowiadają na pytania: Dlaczego mama Ani wykonywała ciągle inny zawód? Czy tak 
naprawdę była i stewardessą, i nauczycielką, i królową? Jakie zawody wykonywały mamy 
dzieci z opowiadania? Jakie zawody wykonują wasze mamy? Jeśli dzieci nie potrafią podać 
nazwy zawodu, N. dopytuje: Czym zajmują się w pracy wasze mamy? Po podaniu przez dzieci 
nazw czynności pozostałe odgadują przypuszczalną nazwę zawodu. Na koniec opowiadające 
dziecko mówi w języku angielskim: Moja mama jest… (My mum is a… doctor – lekarz, teacher 
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– nauczyciel, cook – kucharz, driver – kierowca, waitress – kelnerka, actress – aktorka, artist 
– artysta, businesswoman – przedsiębiorca, nurse – pielęgniarka, pilot – pilot, dentist – den-
tystka, editor – redaktor, director – dyrektor, sales person – sprzedawczyni).

• „Narzędzia” – wypowiedzi dzieci. N. ma w pudle różne przedmioty związane z przeróż-
nymi zawodami – to, co jest w zasięgu możliwości, np. długopis, komputer, kluczyki do auta, 
nożyczki, młotek, aparat fotograficzny, mikrofon, piłka do nogi, czapka kucharza, stetoskop, 
strzykawka, szufelka, mała zmiotka do podłogi. Dzieci losują z pudła przedmiot, podają nazwę 
oraz wymieniają nazwy zawodów, w których dany przedmiot jest wykorzystywany, w formie 
męskiej i żeńskiej, np. kucharz – kucharka. • dowolne przedmioty mogące stanowić narzędzia pracy

• „Matematyczny chodniczek” – zabawa matematyczna. Dla zaktywizowania większej liczby 
dzieci N. dzieli grupę na 3–4 zespoły. Każdy zespół ma 10 zwykłych kartek A4, komplet liczb 
1–10, 10 dowolnych liczmanów, tackę. Grupa układa kartki w chodniczek; pierwszą kartkę ozna-
cza liczbą 1. N. inicjuje zabawę: Zosia i Antoś to dzieci, które bardzo lubią bawić się z mamą 
w chodnikowe gry. Umawiają się, o ile płytek będą przeskakiwać. Wygrywa ten, kto się nie 
pomyli w liczeniu. Dziś my pobawimy się razem z nimi. Najpierw umówili się, że będą stawać 
zawsze o 2 płytki dalej. Pokażcie, na których płytkach mają stanąć, i podpiszcie te płytki 
za pomocą cyfr. Jeśli będą takie, których nie znacie – ja lub koledzy wam pomożemy. Dwa 
zespoły niech wybiorą spośród siebie Zosię, a dwa – Antka i niech te dzieci staną na płytce 
z liczbą 1. Zaczynamy. Dzieci odliczają kolejne płytki i układają liczby 3, 5, 7, 9. Wspólnie do-
konują obliczeń i pokazują Zosi i Antkowi kolejne płytki; opisują je liczbami. Gdy dzieci dojdą 
do końca i nie będzie możliwości dalszej zabawy, na tej samej zasadzie należy poprowadzić 
zabawę z odejmowaniem. Wtedy dziecko staje na płytce 10, a przy liczeniu pozostali pomagają 
sobie liczmanami zabieranymi z tacki. Podczas kolejnych powtórzeń zmieniają się dzieci w roli 
Antka i Zosi oraz zwiększana jest liczba dodawanych i odejmowanych płytek. • 10 kartek A4, kom-
plet liczb 1–10, 10 dowolnych liczmanów, tacki 

• Praca z KP4.26 – liczenie, logiczne myślenie, posługiwanie się monetami, dodawanie 
i odejmowanie. • KP4, kredki

• Praca z L69 – odczytywanie działań, liczenie. • L, kredki

Dzieci młodsze wybierają kostki domina o wskazanej sumie oczek po obu stronach i próbują 
oznaczać za pomocą liczb. • komplet kostek domina i komplet liczb dla każdego dziecka

• „Nocny spacer z mamą” – zabawa ruchowa. Dzieci stoją w parach. Jedno ma zawiązane 
oczy, drugie prowadzi je w różnych kierunkach tak, by nie zderzyli się z inną parą. Spacer odby-
wa się przy piosence „Majowe życzenia”. • opaski na oczy, CD2.15

• „Kwiatek mojej mamy” – zabawa plastyczna1. Każde dziecko dostaje kółko oraz 4 płatki 
wielkości A5. N. prosi, by dzieci napisały w kółku wyraz mama (dla dzieci młodszych N. przy-
gotowuje po dwie sylaby ma, z których układają wyraz i naklejają na kółku). Na kolejnych płat-
kach dzieci rysują, co mama najbardziej lubi robić, jakie są jej ulubiony kolor, ulubiona potrawa, 
ulubione zwierzę. Płatki z rysunkami przyklejają do kółka. Krótko omawiają treść swoich prac.  
• kółko, 4 płatki z papieru (A5), kredki, klej

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w ogródku przedszkolnym – przy-
gotowanie do siania i sadzenia. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

1 Ewa Baranowska-Jojko, Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii, Harmonia, 
Gdańsk 2013, s. 10–11.
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III CZĘŚĆ DNIA

• • „Bystre oczko” – zabawa z kodowaniem.

Odwzorowywanie. Logiczne myślenie. Dzieci siedzą w kole, każde ma komplet figur geo-
metrycznych. N. rozkłada na środku karty do gry, na których znajdują się różne układy figur. 
Odwraca pierwszą kartę, a dzieci starają się jak najszybciej ułożyć taki sam wzór z własnych fi-
gur. W 1. etapie wykorzystujemy 3 figury takiego samego kształtu i wielkości, ale w innych kolo-
rach. W 2. etapie należy wykorzystać 4 figury i dodać kolejny kształt, potem 5 figur i 3. kształt, 
a nawet inną wielkość figur. N. sprawdza, jak dzieciom idzie układanie, i dopasowuje poziom 
trudności do ich postępów. • z zestawu pomocy do kodowania: komplet figur geometrycznych, karty 
z układami figur, Multiplaneta

• „Zajęcia mamy” – zabawa ruchowa. N. rozkłada małe obręcze gimnastyczne w 4 kolorach. 
Każdy kolor obręczy ma swój wyraz, np. zielony – maluje, czerwony – gotuje, niebieski – pływa, 
żółty – spaceruje. Wyrazy wiszą w widocznym miejscu oznaczone właściwym kolorem (np. na-
pisane na kolorowych kartkach). Dzieci poruszają się pomiędzy obręczami w odpowiednim 
rytmie. Gdy N. wypowie jakąś nazwę czynności, podchodzą do kółka w odpowiednim kolorze 
– mogą sprawdzać wzór (wyraz i kolor). • obręcze gimnastyczne w 4 kolorach, wyrazy: maluje, gotuje, 
pływa, spaceruje (każdy w innym kolorze)

• „Portret mojej mamy” – praca plastyczna. Dzieci na białym kartonie malują farbami plaka-
towymi portret (głowa, szyja, ramiona) swojej mamy. Gdy praca wyschnie, konturują za pomocą 
mazaków w kolorach użytych do malowania, wycinają kształt i naklejają na kolorowy papier 
pakowy o wymiarach kartki A4. Z kolorowego brystolu wycinają cztery paski papieru i ukła-
dają oraz naklejają ramkę wokół portretu. Ramkę ozdabiają dowolnie: kształtami z ozdobnych 
dziurkaczy, suszonymi kwiatami, trawą itp. • kartka, kolorowy papier do pakowania prezentów, kolorowy 
brystol, farby, ozdobne dziurkacze, suszone kwiaty, klej, mazaki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

4.  Co robi tata? 
wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE: wprowadzenie piosenki „Majowe życzenia”; kształtowanie umiejętności różnicowania 
metrum dwu- i trójdzielnego; rozwijanie koordynacji ruchowej, sprawności i zwinności dzieci; budzenie 
zainteresowania zajęciami rodziców; budzenie szacunku do pracy i zajęć wykonywanych przez rodziców. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. „Zajęcia taty” – zabawa rytmicz-
na. Różnicowanie metrum dwu- i trójdzielnego. „Tata” – zabawa słownikowa. 
Tworzenie określeń dotyczących cech. 

III.2; IV.5, 6, 7

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Mój tata” – rozmowa z dziećmi. Posługiwanie się przymiotnikami, budowanie 
zdań poprawnych gramatycznie. „Kim jest mój tata” – zabawa słownikowa na 
podstawie wiersza. Tworzenie nazw zawodów na podstawie opisu czynności. 

IV.5, 20, 21

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18. I.5, 8, 9

6. „Majowe życzenia” – wprowadzenie piosenki. Zabawy muzyczne przy piosen-
ce, gra na instrumentach, nauka pierwszej zwrotki i refrenu, śpiew piosenki 
z akompaniamentem. Praca z L70 – łączenie kropek według kodu.

IV.7, 9

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w ogródku przedszkol-
nym – przygotowanie do siania i sadzenia. „Kącik Molika Książkowego” – słu-
chanie tekstów literackich. 

I.5, 8, 9; II.11; IV.3, 
18, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Co robi tata?” – zabawa pantomimiczna. „Portret mojego taty” – praca pla-
styczna wykonana technikami łączonymi.

IV.1, 8 

9. „Majowe życzenia” – nauka drugiej zwrotki piosenki. „Zawody” – zabawa 
z dzieckiem zdolnym.

IV.4, 7

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: guma (ok. 4 m), hula-hoop, skakanki, kręgle, piłka, szarfy, plastikowe szczu-
dełka, pachołki, szarfy w 4 kolorach, kartony, marker, zdjęcia piekarza, kolejarza, rolnika, nauczyciela, 
cukiernika, pisarza, kierowcy, inżyniera, tkacza (osoby z materiałem), murarza, listonosza, Alfabet, koło, 
małe kółka, woreczki, trójkąty, grzechotki, bębenki, L, ołówki, kartka, kolorowy papier do pakowania 
prezentów, kolorowy brystol, farby, ozdobne dziurkacze, suszone kwiaty, klej, CD2, mazaki.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „My eyes…” – powitanka w języku angielskim (s. 93). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Zajęcia taty” – zabawa rytmiczna. Podczas rytmu na 2/4 dzieci sylabami mówią nazwy 
czynności: wkrę-ca, wkrę-ca z jednoczesnym naśladowaniem wkręcania śrub śrubokrętem jed-
ną ręką (prawą lub lewą w zależności od ręki, którą dziecko wykonuje czynności), a podczas me-
trum 3/4 – przy-bi-ja, przy-bi-ja z jednoczesnym uderzaniem dłonią zaciśniętą w pięść w drugą 
dłoń i kolejno w każde kolano. • melodia  uczę.pl

• „Tata” – zabawa słownikowa. Zabawa powinna zostać przeprowadzona analogicznie do za-
bawy „Mama” z poprzedniego dnia (s. 102). 

Zna ją tata, zna ją brat, 
Zna ją chyba cały świat.
Samolotem lata latem
Lub się toczy starym gratem.
Kiedy kotka czasem spotka, 
Grywa z kotkiem w totolotka.

A gdy się utapla błotem,  
to wygląda tak jak totem.
Nie strać bratku tego faktu, 
Że na tutce gra do taktu.
Gdy zaś wróci już ze świata, 
To na trąbie gra tratata. (litera t)

Zagadka o literze a (s. 102).
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• Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 (s. 93).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Mój tata” – rozmowa z dziećmi. Chętne dzieci opowiadają o tym, jaki był ich tata w dzie-
ciństwie (informacje uzyskane od dziadków). Następnie każde kończy zdania: Mój tata jest… 
Mój tata lubi… Lubię, gdy mój tata… N. może zapisać początki zdań na dużym kartonie i dopi-
sywać odpowiedzi dzieci. Podczas spotkania z rodzicami można je wykorzystać jako element 
zabawy w odgadywanie, o kim mowa. • kartony, marker

• „Kim jest mój tata” – zabawa słownikowa na podstawie wiersza.

Święto Taty
Wiera Badalska

Tato Ani jest piekarzem.
Tato Jurka kolejarzem.
Tato Ewy orze pole.
Tato Jacka uczy w szkole.
Tato Basi smaży pączki.
Tato Włodka pisze książki.

Tato Jarka jest szoferem.
Tato Darka inżynierem.
Tato Irki tka kretony.
Tato Romy stawia domy.
Tato Zosi listy nosi.

N. zadaje pytania: Jakie zawody wykonywali ojcowie w wierszu? Jaki zawód wykonuje ktoś, 
kto: orze pole, uczy w szkole, smaży pączki, pisze książki, tka kretony, stawia domy, roznosi li-
sty? Jakie zawody wykonują wasi tatusiowie? N. prezentuje zdjęcia przedstawiające mężczyzn 
wykonujących zawody, o których mowa w wierszu. Podaje część nazw zawodów w języku 
angielskim (np. This is Ania’s dad. He is a baker. – To jest tata Ani. On jest piekarzem; railway-
man – kolejarz, farmer – rolnik, teacher – nauczyciel, confectioner – cukiernik, writer – pisarz, 
driver – kierowca, engineer – inżynier, postman – listonosz). • zdjęcia piekarza, kolejarza, rolnika, 
nauczyciela, cukiernika, pisarza, kierowcy, inżyniera, tkacza (osoby z materiałem), murarza, listonosza

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18 (s. 95). 

• „Majowe życzenia” – wprowadzenie piosenki. Zabawy muzyczne przy piosence • CD2.15

Majowe życzenia
sł. i muz. Malina Sarnowska

1.  Jak Ci, mamo, powiedzieć – nie wiem,  
żeś najlepszą jest z mam. 
Narysuję ci serce  
i piosenkę tę dam.

Ref.:  Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka 
Najlepsze życzenia schowamy w dźwię-
kach. 
Piosenka dla mamy, zielona jak maj! 
Tańcz z nami, śpiewaj i graj.

2.  A ty co powiesz na to, tato,  
że słów tyle już znam. 
Dziś ułożę je w rymy 
i piosenkę ci dam.

Ref.:  Piosenka dla taty, dla taty piosenka,  
Jest dobra na co dzień, dobra od święta. 
Piosenka dla taty pachnąca jak bzy! 
Zaśpiewaj z nami i ty.

 – Zabawa rytmiczno-ruchowa. Dzieci poruszają się zgodnie z rytmem podanym przez N. – 
maszerują, biegają drobnymi krokami lub przeskakują z nogi na nogę. • melodia  uczę.pl
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 – Zabawa rytmiczna. Dzieci siedzą w kole, każde ma woreczek. Podczas zwrotki dotykają wo-
reczkiem kolejno podłogi, jednego i drugiego kolana, a podczas refrenu przekładają woreczek 
z jednej ręki do drugiej. (Uwaga! W refrenie zaczynamy liczenie od sylaby -sen-). Po zabawie 
N. zadaje pytania: Do ilu liczymy pierwszą część piosenki? Policzmy razem ( jeden – woreczek 
dotyka podłogi, dwa – dotyka jednego kolana, trzy – dotyka drugiego kolana). Do ilu liczymy 
drugą część piosenki? Policzmy razem ( jeden – przełożenie w jednym kierunku, dwa – prze-
łożenie w drugim kierunku). Jakie inne ruchy można wymyślić do liczenia na dwa i na trzy? 
Dzieci podają przykłady – każdy przykład może być przećwiczony podczas jednej zwrotki 
i refrenu. • woreczki

 – Zabawa ruchowa. Dwa zespoły stają naprzeciwko siebie w dość dużej odległości. Dziecko 
z jednego zespołu ma parę w drugim zespole. Podczas zwrotki idą do przodu krokiem walczy-
ka (krok jedną nogą, dostawienie drugiej ze wspięciem na palce, opad na całe stopy) – do końca 
zwrotki zespoły muszą dojść do siebie. Podczas refrenu dzieci w parach robią haczyki; do po-
łowy refrenu obracają się w kółkach, potem każde truchtem wraca na swoje miejsce w końcach 
sali. Podczas drugiej zwrotki wykonują te same czynności co podczas pierwszej. • CD2.15

 – Gra na instrumentach. Dzieci dzielą się na 3 zespoły, które dostają: trójkąty, grzechotki i bę-
benki. Podczas zwrotki każde raz grają trójkąty, a każde dwa, trzy – bębenki. W refrenie rytm 
podają grzechotki. • trójkąty, grzechotki, bębenki, CD2.15

 – Nauka pierwszej zwrotki i refrenu. N. śpiewa fragmenty piosenki ze zróżnicowanymi dyna-
miką (umiarkowanie, cicho, głośno, coraz głośniej, coraz ciszej) i tempem (umiarkowanie, bar-
dzo szybko, bardzo wolno), a dzieci powtarzają. • CD2.15

 – Śpiew piosenki z akompaniamentem. Dzieci dzielą się na chór i orkiestrę. Orkiestra akompa-
niuje śpiewającym na instrumentach perkusyjnych. • instrumenty perkusyjne

• Praca z L70 – łączenie kropek według kodu. • L, ołówki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w ogródku przedszkolnym – przy-
gotowanie do siania i sadzenia. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Co robi tata?” – zabawa pantomimiczna. Dzieci ruchem ilustrują czynności, które ich ojco-
wie najczęściej wykonują w domu. Pozostałe dzieci odgadują nazwę czynności. 

• „Portret mojego taty” – praca plastyczna. Dzieci wykonują portret taty taką samą techniką 
jak portret mamy poprzedniego dnia (s. 105). • kartka, kolorowy papier do pakowania prezentów, kolo-
rowy brystol, farby, ozdobne dziurkacze, suszone kwiaty, klej, mazaki

• „Majowe życzenia” – nauka drugiej zwrotki piosenki. Dzieci uczą się drugiej zwrotki i refre-
nu tak jak pierwszej (s. 107). • CD2.15

• „Zawody” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Dzieci mają do dyspozycji Alfabet (wystarczy 
1 komplet). N. układa nazwę dowolnego zawodu. Dzieci do dowolnej litery z tej nazwy dokła-
dają inne tak, by powstawały nazwy innych zawodów (na zasadzie gry w scrabble). Gdy zacznie 
brakować liter do układania, dzieci piszą je sobie na kartonikach wielkości tych z Alfabetu.  
• Alfabet, czyste kartoniki, mazaki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.
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5.  Upominki dla mamy i taty 
wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: poznanie możliwości wykorzystania różnych technik do wykonania upominków dla 
rodziców; kształtowanie sprawności manualnej podczas cięcia, składania, naklejania; rozwijanie spraw-
ności grafomotorycznej podczas rysowania po śladzie i kolorowania; uświadamianie sobie emocji zwią-
zanych z rodzicami. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. „Majowe życzenia” – utrwalenie 
piosenki. Śpiew z podziałem na chórki. „Listy do rodziców” – zabawa z elemen-
tem arteterapii. Rozwijanie pozytywnych kontaktów z najbliższymi. 

II.4; III.2; IV. 1, 
7, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Narysuję…” – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza. Uświadamianie sobie 
emocji związanych z rodziną. „Rodzinne więzi” – zabawa integracyjna. „I have 
a very special friend…” – zabawa ruchowa przy rymowance w języku angielskim.

II.4; III.2; IV.2, 21

5. „Upominki dla mamy i taty” – prace plastyczno-konstrukcyjne z wykorzysta-
niem W11 i W12: „Bukiet dla mamy” – wycinanie, naklejanie. „Ramka dla taty” 
– rysowanie, wypychanie, przewlekanie.

I.7; IV.8

6. „Kupujemy prezenty” – zabawa matematyczna. Ćwiczenia w dodawaniu i odej-
mowaniu oraz posługiwaniu się monetami. Praca z CziP70 – odszukiwanie liter 
h, H, rysowanie po śladzie, pisanie, czytanie tekstu, odszukiwanie wyrazów.

IV.4, 15, 17

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w ogródku przedszkol-
nym – przygotowanie do siania i sadzenia. „Kącik Molika Książkowego” – słu-
chanie tekstów literackich. 

I.5, 8, 9; II.11; IV.3, 
18, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Dwukolorowy kwiat” – doświadczenie. „Porządki” – zabawa z elementem rzutu. I.5; IV.13

9. „Zgadnij, ile mam” – zabawa z liczeniem. Szacowanie, utrwalenie pojęć więcej, 
mniej. „Wędrująca bajka” – zabawa taneczna.

IV.7, 13, 15

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: CD2, muzyka relaksacyjna ze zbiorów N., kartki, kredki, szarfy w 4 kolorach; 
kłębek wełny, W, nożyczki, klej, kolorowe tasiemki, kolorowy papier, dowolne liczmany, Alfabet, CziP, 
ołówki, gumy do skakania, hula-hoop, kręgle, 2 szklanki, dowolny kwiat w białym kolorze, np. goździk, 
barwniki lub atrament, woda, lina, kosz, piłki tenisowe, monety jednogroszowe (co najmniej 10). 

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „My eyes…” – powitanka w języku angielskim (s. 93). • więcej powitanek  uczę.pl
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• „Majowe życzenia” – utrwalenie piosenki (s. 107). Śpiew z podziałem na chórki – każdy 
chórek wykonuje inny fragment. • CD2.15

• „Listy do rodziców” – zabawa z elementem arteterapii2. N. włącza muzykę relaksacyjną 
i przez chwilę dzieci się w nią wsłuchują. Następnie prosi, by się rozluźniły i wyobraziły sobie 
swoich rodziców, którzy siedzą razem z nimi. Kieruje polecenie: Narysujcie list do swoich rodzi-
ców. Co chcielibyście im powiedzieć? Po zakończeniu dzieci krótko opowiadają o treści prac. 
• muzyka relaksacyjna ze zbiorów N., kartki, kredki

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 (s. 93).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Narysuję…” – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza.

Narysuję…
Agnieszka Frączek

Narysuję dziś dla taty 
żółtą kredką trzy kwadraty – 
jeden duży, dwa maleńkie, 
wszystkie zgrabne, równiuteńkie.
Domaluję kreski trzy… 
i nasz domek ma już drzwi!
Narysuję pomaleńku 
dla bocianów, dla wróbelków 
i dla wszystkich innych ptaków 
śliczny trójkąt w barwie maków.
Dodam kółek pół tuzina…
i już leci dym z komina!

Narysuję dziś dla mamy 
w oknach kwiaty i firany. 
A przed domkiem psa z ogonkiem, 
kozę, brzozę i jabłonkę.
Jeszcze kreski… długa… krótka… 
i jest furtka do ogródka! 
A w ogródku? 
Cudów sto! 
Jutro narysuję to?

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania, np. Co dziecko rysowało dla mamy, 
a co dla taty? Jak myślicie, dlaczego dziecko rysowało dla swoich rodziców? Wypowiadają się 
swobodnie, N. nie komentuje odpowiedzi. N. pyta: W jaki sposób jeszcze możecie sprawić ro-
dzicom przyjemność? Co pokazujemy swoim bliskim, gdy dajemy im prezenty lub sprawiamy 
przyjemność w jakiś inny sposób? Jak jeszcze możemy pokazać rodzicom, że ich kochamy? 

• „Rodzinne więzi” – zabawa w kole. Jedno dziecko w kole ma kłębek wełny, który turla 
do wybranej osoby, mówiąc: Kocham mamę, ponieważ… Zabawa toczy się w ten sposób do mo-
mentu, aż wszyscy dostaną kłębek. Następnie kłębek jest podawany od ostatniego dziecka ze zda-
niem: Kocham tatę, ponieważ… do momentu, aż wszyscy oddadzą włóczkę. • kłębek wełny 

• „I have a very special friend…” – zabawa ruchowa przy rymowance w języku angielskim. 
Dzieci stoją w kole para za parą, ręce mają skrzyżowane z przodu jak do zabawy „Siała baba 
mak”. Na początku N. recytuje tekst rymowanki, potem włączają się też dzieci i wykonują 
odpowiednie ruchy.
I have a very special friend Idą para za parą. 

And Daddy is his name. Oh! Jw. (na Oh! odwracają się twarzami do siebie).

D-A-D-D-Y, D-A-D-D-Y  Dzieci z koła wewnętrznego przy każdej głosce przesuwają się 

w prawo i stają przed kolejnymi osobami z koła zewnętrznego.

And Daddy is his name. Klaszczą rytmicznie w otwarte dłonie partnera.

2  Ewa Baranowska-Jojko, Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii, Harmonia, 
Gdańsk 2013, s. 60–61.
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I have a very special friend (Powtarzamy wszystkie ruchy).

And Mommy is her name. Oh!
M-O-M-M-Y, M-O-M-M-Y
And Mommy is her name.

• „Upominki dla mamy i taty” – prace plastyczno-konstrukcyjne z wykorzystaniem W11 i W12.
 – „Bukiet dla mamy” – wycinanie, naklejanie. Z W11 dzieci wycinają łodyżki i sklejają według 

wzoru, tworząc kształt bukietu – koszyczka. Wycinają też kwiaty i naklejają je na przygotowa-
ne łodygi. Mogą dorobić kwiatki i serduszka z papieru kolorowego, tak by każdy bukiet stał się 
inny, wyjątkowy. • W, kolorowy papier, nożyczki, klej

 – „Ramka dla taty” – rysowanie, wypychanie, przewlekanie. Dzieci wypychają ramkę z W12 
i przewlekają przez dziurki kolorowe tasiemki zgodnie ze wzorami lub według własnego pomy-
słu. N. rysuje na czerwonym papierze kształt serca (po 2 dla dziecka). Dzieci je wycinają, składa-
ją na pół i obie połówki przyklejają do kartonu w innym kolorze tak, by dotykały się miejscem 
złożenia (serce ma być mniejsze niż otwór w ramce). Kartonik z sercem przyklejają do ram-
ki. Mogą też wykonać rysunek przedstawiający ich z tatą i podkleić z drugiej strony ramki.  
• W, nożyczki, klej, tasiemki, papier kolorowy, kredki, kartki

• „Kupujemy prezenty” – zabawa matematyczna. Dzieci mają przed sobą monety z W15. 
N. układa polecenia, np. Ela z babcią kupiły prezenty dla mamy i taty – kubek za 6 zł i bukiet 
stokrotek za 3 zł. Ile zapłaciły za oba prezenty? Olek z ciocią kupili prezenty dla mamy i taty 
– długopis za 4 zł i lusterko za 6 zł. Ile zapłacili za oba prezenty? Julek miał 10 zł i kupił mamie 
prezent za 7 zł. Ile mu zostało? Dzieci same dobierają strategię liczenia do swoich umiejętności 
– w pamięci, na palcach lub z użyciem liczmanów. Dzieci młodsze pokazują wynik na liczma-
nach lub za pomocą cyfry. • W, dowolne liczmany, Alfabet

• CziP70 – odszukiwanie liter h, H, rysowanie po śladzie, pisanie, czytanie tekstu, odszuki-
wanie wyrazów. • CziP, ołówek, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w ogródku przedszkolnym – przygoto-
wanie do siania i sadzenia.  

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Dwukolorowy kwiat” – doświadczenie. Każde dziecko ma biały kwiat, np. goździk, 2 wą-
skie probówki lub szklanki i 2 kolory atramentu lub barwnika, np. czerwony i zielony. Rozpusz-
czony barwnik lub atrament wlewa do połowy szklanek, łodygę kwiatu rozcina na pół i jedną 
połowę wkłada do jednej szklanki, a drugą do drugiej, tak, aby końce były zanurzone w płynie. 
Na efekt należy poczekać – nawet kilka godzin. Przez ten czas dzieci podchodzą do swoich 
roślin i obserwują zmiany. • 2 probówki lub szklanki, biały kwiat, barwniki lub atrament, woda

• „Porządki” – zabawa z elementem rzutu. Na środku sali jest ułożone duże koło z liny, 
a w środku stoi kosz (odległość liny od kosza z każdej strony to ok. 2 m). N. rozrzuca po sali piłki 
tenisowe, a dzieci wrzucają je do kosza, podchodząc jedynie do liny. • lina, kosz, piłki tenisowe 

• „Zgadnij, ile mam” – zabawa z liczeniem. Jedno z dzieci bierze określoną liczbę, np. monet 
groszowych, potrząsa nimi i mówi do wybranej osoby: Zgadnij, ile mam! Odgadujący podaje 
liczbę, a dziecko z monetami mówi: Więcej! lub Mniej! Gdy zgadujący odgadnie liczbę, sam 
bierze monety i wybiera kolejną osobę do odgadywania. • monety jednogroszowe (co najmniej 10)

• „Wędrująca bajka” – układ taneczny do utworu „King of the fairies” (s. 87). • CD2.28

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

• List do rodziców  uczę.pl
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Tydzień XXXVI
Ja i moi bliscy

1.  Dom to my 
wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęcia dom rozumianego jako więź rodzinna; rozwijanie umiejętności 
wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamia-
nie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. „Zgaduj zgadula” – rozwiązywa-
nie zagadek, ćwiczenie syntezy słuchowej. „Do domu” – zabawa z elementem 
ruchu. Wyznaczanie kierunku w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji. 

III.2; IV.5, 14, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka” – rozmowa na podstawie bajki. Roz-
wijanie słownika dzieci. „Wędrówka Jasia” – zabawa parateatralna. Ilustrowanie 
tekstu ruchem. 

IV.1, 2

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18. I.5, 8 

6. „Dom” – zabawa słownikowa. Kończenie rozpoczętego zdania, budowanie po-
jęcia, tworzenie mapy myśli. Praca z KP4.27–28 – wypowiedzi na temat zdjęcia, 
cięcie po linii, składanie z części.

I.7; III.1, 2, 6; IV.5

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Dom to my” – zabawa muzyczno-plastyczna. Integracja muzyki z plastyką, 
komponowanie obrazu. „Some families” – zabawa naśladowcza w języku an-
gielskim.

I.5; IV.1, 7, 21

9. „Buziaczki dla rodzinnej paczki” – zabawa z liczeniem. Przeliczanie dźwięków, 
ćwiczenia w dodawaniu. „Rodzinne wierszyki” – zabawa z dzieckiem zdolnym. 
„Rodzinna podpora” – zabawa ruchowa według metody W. Sherborne.

I.5; IV.6, 15

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: guma (ok. 4 m), hula-hoop, skakanki, kręgle, piłka, plastikowe szczudełka, pa-
chołki, duży karton, mazaki, małe obręcze gimnastyczne, wyrazy: start, dom, woda, pustynia, smok, 
szarfy w 4 kolorach, kredki, nożyczki, kartki, farby lub rozwodnione tusze, małe gąbki, nożyczki, klej, 
wyrazy: Dom, to, my., zdanie Dom to my., CD2, Alfabet, liczmany, KP4.
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I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „My eyes…” – powitanka w języku angielskim (s. 93). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Zgaduj zgadula” – rozwiązywanie zagadek. Dzieci rozwiązują zagadki czytane przez N., 
a pierwszą głoskę rozwiązania zapisują w postaci litery na środku dużego kartonu tak, by po-
wstał z nich wyraz. • duży karton, mazaki

Gdyby go w ogóle
Nie było na świecie, 
To wszystko by uschło
Na naszej planecie. (deszcz)

Polna żyje w polu, 
A w domu – domowa, 
Kiedy słyszy kota, 
Do dziury się chowa. (mysz)

Rzadko kto ją widział,  
ale każdy zna – 
Na ogromnej głowie
Osiem ramion ma. (ośmiornica)

• „Do domu” – zabawa z elementem ruchu. Dzieci układają 15–20 małych obręczy gimna-
stycznych w prostokąt z równymi rzędami i szeregami. W jednej z obręczy na dowolnym boku 
kładą wyraz start, a na przeciwnym boku wyraz dom. W pozostałych układają 2–3 zasadzki 
w postaci wyrazów, np. woda, smok, pustynia. Wybrane dziecko staje w obręczy start, a zada-
niem pozostałych jest doprowadzenie go do domu z ominięciem zasadzek przez kierowanie 
poleceń: w prawo, w lewo, prosto, do tyłu, 2 pola, 3 pola itp. Dzieciom młodszym oznaczamy 
lewe ręce. • małe obręcze gimnastyczne, wyrazy: start, dom, woda, pustynia, smok

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 (s. 93). 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka” – rozmowa na podstawie bajki.

Dobra to chatka, gdzie mieszka matka
Lucyna Krzemieniecka 

Poszedł biedny Jasio w świat, żeby biedę pokonać. Pożegnał matusię i poszedł w świat szeroki, 
świat daleki, przez lasy, pola i rzeki. Tu i tam o pracę się starał, ale nic się nigdzie nie trafiało. 
Usiadł raz wreszcie pod brzozą płaczącą i zamyślił się nad swą biedą. Nagle patrzy, idzie kurka 
ślicznopiórka. Trąca Jasia pazurkiem i mówi kurzym głosem:

– Jestem kurka ślicznopiórka, złote jajka niosę. Komu nie niosłam, to nie niosłam, ale tobie 
będę nieść. Byś mógł odtąd, miły Jasiu, z pełnej misy jeść. 

Ucieszył się Jasio, podskoczył i mówi: 
– Złota kurko, chodźże ze mną zaraz na matuli podwórko!
I powędrował Jaś do matki, przez świat szeroki, przez świat daleki, przez pola, lasy, łąki i rze-

ki. Szedł Jasio przodem, a kurka za nim, gdacząc od czasu do czasu.
Idze Jasio… idzie… aż tu wychodzi do niego ogrodnik bogaty, co ma w ogrodzie owoce zło-

ciste i kwiaty.
– Jasiu, Jasiu – powiada – słyszałem, że twoja kurka złotopiórka złote jajka znosi, strasznie 

mi się to podoba. Zostańże, Jasiu, u mnie. Mam w sadzie jabłka złociste i śliwy. Zostań u mnie 
ze swą kurką, a będziesz szczęśliwy.

– Dobre jabłonie, dobre i grusze, ale ja, ogrodniku, do matki wracać muszę. A zresztą dobra 
to chatka, gdzie mieszka matka. 
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Poszedł Jasio dalej. 
Idzie znów Jasio, idzie, a kurka za nim. Wyszli na szeroką drogę. Patrzą: stoi pałac bogaty. 

Złociste ma ściany, srebrzyste komnaty, a przy oknie król siedzi w koronie na głowie i zoba-
czywszy Jasia, tak do niego powie:

– Chodź, Jasiu, ze swą kurką na moje królewskie podwórko. Dam ci kubraczek złoty i pier-
ścień z czerwonym kamykiem i jak zechcesz, zostaniesz moim pacholikiem. 

Głowi się Jasio, głowi, co by tu powiedzieć królowi, aż wreszcie mówi tak: 
– Kamyk ładny i kubraczek gładki, ale muszę wracać do matczynej chatki. Bo dobra to chat-

ka, co w niej mieszka matka. 
Przychodzą, a tam we wsi święto matki właśnie było. Wszyscy się bawią, tylko Jasiowa matu-

la w pustej chacie smutna siedzi, a tu jeszcze pod okno przychodzą sąsiedzi i mówią: 
– Znalazł Jaś złotą kurę, to i o matce zapomniał.
Wyszła Jasiowa matka na gościniec i szepce tak do siebie, a niby to do sąsiadów:
– Będzie jeszcze słońce nad moimi wroty, nie zapomniał o mnie mój syneczek złoty.
I prawda. Ledwie te słowa wymówiła, patrzy, patrzy, idzie Jasio, synek dobry, a kurka śliczno- 

piórka za nim.
– Matulu, matulu! – krzyknie Jasio i matkę chwyta w ramiona.
– Mój synku, wróciłeś do swej starej matki, ale czym cię ugoszczę, mam barszczu ostatki – 

mówi matka zatroskana.
A kurka powiada:
– U kogo nie byłam, to nie byłam, ale u was siędę na grzędę. Tam, gdzie syn matkę kocha, 

i kurce dobrze będzie. Będę wam złote jajka nieść, byście mogli z pełnej misy jeść.
I pokonał Jasio biedę, i z matką gospodarował szczęśliwie. A kurka ślicznopiórka gdakała 

wśród podwórka i złote jajeczka niosła. 

Dzieci z pomocą N. wyjaśniają trudne słowa i zwroty, np. złote jaja niosę, matula, kubraczek, 
będziesz moim pacholikiem, wyszła Jasiowa matka na gościniec, zaświeci jeszcze słońce nad 
moimi wroty, mam barszczu ostatki, byście mogli z pełnej misy jeść. Po wyjaśnieniu dzieci 
swoimi słowami opowiadają jeszcze raz treść bajki z niewielką pomocą N. 

• „Wędrówka Jasia” – zabawa parateatralna. Dzieci przyjmują role postaci z bajki: Jasia, kurki, 
ogrodnika, króla, mamy, sąsiadów. Każda postać zajmuje inne miejsce w sali. Największa grupa, 
czyli sąsiedzi, wymyśla sobie czynności, które będzie pokazywać, król siedzi na tronie, ogrod-
nik sadzi, podlewa, zrywa owoce, kurka dziobie ziarna, Jaś i mama siedzą obok siebie smutni. 
N. jest narratorem – może czytać tekst lub opowiadać go swoimi słowami. Podczas kolejnych 
scen dzieci mówią tekst poszczególnych postaci swoimi słowami, tak jak zrozumiały (N. może 
naprowadzać). Zabawę warto powtórzyć 2–3 razy, za każdym razem nagradzając wszystkich. 
Następnie dzieci odpowiadają na pytania dotyczące treści, np. Co to znaczy, że Jaś wyruszył 
w świat? Dlaczego tak się stało? Kiedy Jaś postanowił wrócić do domu? Dlaczego postanowił 
wrócić do domu? Kogo spotkał w drodze powrotnej? Co proponowali Jasiowi ogrodnik i król? 
Dlaczego Jaś nie został z nimi? Co za każdym razem odpowiadał Jaś napotkanym osobom? 
Jak zakończyła się ta historia?

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18 (s. 95).

• „Dom” – zabawa słownikowa. Dzieci zastanawiają się nad pojęciem dom – kończą zdanie 
Dom to… (rysują lub zapisują same, jeśli sprawnie piszą wyrazy; nawet literami drukowanymi, nie 
oceniamy błędów w pisowni, pomagamy poprawnie zapisać). Układają kartki na dużym kartonie 
z napisem dom przygotowanym w I części dnia. N. sugeruje, jak grupować ze sobą karteczki: 
odnoszące się do budynku i do więzi rodzinnej. Po skończeniu dzieci odczytują, z czym kojarzy 
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im się dom. N. kieruje rozmową: Jak zrozumieliście słowo dom? Co jest w nim najważniejsze?  
• kartki, kredki, karton z wyrazem dom, klej

• Praca z KP4.27–28 – wypowiedzi na temat zdjęcia, cięcie po linii, składanie z części. • KP4, 
nożyczki, klej, kartki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. Zabawy ruchowe: 

 – „Gąski, gąski do domu” – popularna zabawa z dialogiem. 
 – „Każdy Tomek ma swój domek” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci na wyznaczo-

nym terenie szukają dla siebie domu (każdy ma mieć swój). Biegają, podskakują, a na hasło: 
Każdy Tomek ma swój domek jak najszybciej wracają do wybranego przez siebie miejsca.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Dom to my” – zabawa muzyczno-plastyczna. Każde dziecko ma karton A3 oraz kolorowe 
farby lub lekko rozwodnione tusze i kawałki gąbki. Kartka jest podzielona w pionie na 4 czę-
ści. Podczas 1. zwrotki piosenki „Majowe życzenia” dzieci malują płynnymi ruchami zgodnie 
z tempem muzyki z góry na dół lub z lewej do prawej kolorowe pasy na pierwszej części kartki. 
Podczas refrenu stemplują punkty na drugiej części. W trakcie 2. zwrotki malują pasy na trzeciej 
części, a przy ostatnim refrenie stemplują punkty na czwartej części. Na oddzielnych kartkach 
rysują członków swojej rodziny, wycinają i naklejają na kolorowy podkład. Kredkami pastelo-
wymi dorysowują szczegóły krajobrazu według własnego pomysłu. Przyklejają kolejno wyrazy, 
tworząc zdanie Dom to my. Dzieci młodsze mają przygotowane wyrazy (każdy na oddzielnej 
kartce), układają zdanie według wzoru zaprezentowanego przez N. i naklejają na swojej pracy. 
• kartki A3, farby lub rozwodnione tusze, małe gąbki, kartki A4, kredki, nożyczki, klej, wyrazy Dom, to, my., 
zdanie Dom to my., CD2.15

• „Some families…” – zabawa naśladowcza w języku angielskim. Najpierw N. recytuje rymo-
wankę, potem włączają się też dzieci, które jednocześnie wykonują opisane ruchy. 
Some families are large,  Szeroko rozkładają ramiona.

Some families are small  Pokazują dłońmi króciutki odcinek.

But I love my family  Obejmują rękami klatkę piersiową.

best of all! Wyrzucają ręce w górę.

• „Buziaczki dla rodzinnej paczki” – zabawa z liczeniem. Każde dziecko ma przed sobą kom-
plet liczb, znaków, liczmanów. N. ma dowolny instrument. Podaje hasło: Wysyłam buziaczki 
dla rodzinnej paczki, wydobywa z instrumentu określoną liczbę dźwięków i dodaje: I jeszcze… 
(dwa, trzy, pięć). Dzieci starają się liczyć w pamięci lub na palcach i układają działanie ze znaków 
i cyfr. Dzieci młodsze liczą na liczmanach i pokazują cyfrę oznaczającą wynik. • Alfabet, liczmany

• „Rodzinne wierszyki” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Dzieci układają rymowanki lub krót-
kie wiersze o tematyce domu i rodziny. N. podaje pierwszy wers, a dzieci wymyślają kolejne 
(należy zadbać o rytm i rymy). N. zapisuje wymyślony tekst. • kartka, mazak

• „Rodzinna podpora” – zabawa ruchowa według metody W. Sherborne3. Dzieci w parach 
odwracają się do siebie plecami. Jedno kładzie się delikatnie na plecach drugiego, a ono, ugina-
jąc nogi i pochylając się do przodu, stara się częściowo przejąć jego ciężar. 

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

3  Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska, Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspoma-
ganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa 1994, s. 66.
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2.  Każdy jest ważny 
wiodąca aktywność: językowa

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęć: prawo, obowiązek; rozwijanie umiejętności analizy oraz syntezy 
wzrokowej i słuchowej; kształtowanie umiejętności czytania; uświadamianie, że każdy ma prawa i obo-
wiązki.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. „Gąski, gąski do domu” – zabawa 
z dialogiem. „Lubię, nie lubię” – zabawa na koncentrację. 

I.5; III.2, 8; IV.21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Obowiązki i prawa” – rozmowa z dziećmi. Rozumienie i różnicowanie pojęć. 
„Yes – no” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie.

II.6; III.1, 5, 7; IV.21

5. „Domowe obowiązki” – zabawa plastyczna. Wypowiedzi na temat zajęć do-
mowych. „Bystre oko” – zabawa na logiczne myślenie. Wskazywanie elemen-
tów różniących się od innych. 

IV.1, 2

6. Praca z KP4.29 – czytanie zdań, wyrazów, rysowanie, rysowanie szlaczka 
po śladzie. Praca z L71 – eliminowanie przedmiotów niepasujących do reszty, 
rysowanie szlaczka po śladzie, po kropkach i samodzielnie w liniaturze.

I.7; IV.4, 8

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w ogródku przedszkol-
nym – sianie i sadzenie roślin. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów 
literackich. 

I.5, 8, 9; II.11; IV.3, 
18, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Każdy jest ważny” – zabawa z czytaniem. Układanie wyrazów kończących 
zdanie, układanie z pamięci i według wzoru.

IV.4, 5

9. „Majowe życzenia” – zabawa taneczna przy piosence. „Raz wesoło, a raz smut-
no” – zabawa pantomimiczna. 

IV.1, 7

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: szarfy w 4 kolorach, 2 kartony z napisami: prawa, obowiązki, kartki w 2 ko-
lorach z napisanymi prawami i obowiązkami, ilustracje do napisanych praw i obowiązków, kredki świe-
cowe, KP4, kredki, ołówki, zdjęcia rodziny podczas domowych obowiązków, nożyczki, klej, kartki, L, 
Alfabet, CD2, znaczki emocji z podpisami.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „My eyes…” – powitanka w języku angielskim (s. 93). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Gąski, gąski do domu” – popularna zabawa z dialogiem. 

• „Lubię, nie lubię” – zabawa na koncentrację. Dzieci i N. stoją w kole. N. mówi zdania, np. 
lubię biegać, lubię spać, lubię śpiewać, nie lubię chorować i ilustruje je ruchem. Dzieci przy 



117

Ja i moi bliscy TYDZIEŃ XXXVI

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

zdaniach zaczynających się od lubię powtarzają czynności pokazywane przez N; natomiast przy 
czynnościach zaczynających się od nie lubię powstrzymują się od ruchu. Kto się pomyli, daje 
fant – dowolny osobisty przedmiot, np. but. Po zabawie dzieci wykupują fanty, wykonując 
proste polecenia, które wymyśli N. 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 (s. 93).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Obowiązki i prawa” – rozmowa z dziećmi. N. rozkłada w różnych miejscach prawa i obo-
wiązki dzieci zapisane na kolorowych paskach. Na początku zabawy odsłania 2 duże brystole 
– jeden z napisem prawa, drugi – obowiązki. Dzieci wyjaśniają znaczenie tych pojęć. Następnie 
łączą się w pary i szukają w różnych miejscach w sali zdań zapisanych na paskach zielonych lub 
czerwonych: 
– zielony – prawa: prawo do życia, prawo do imienia, prawo do informacji, prawo do tajem-
nicy/prywatności, prawo do wyrażania swojego zdania, prawo do posiadania rodziny, pra-
wo do nauki, prawo do posiadania godnego domu, prawo do odpoczynku/zabawy, prawo 
do ochrony przed przemocą, prawo do obrony podczas procesu przed sądem, prawo do wy-
znawania dowolnej religii;
– czerwony – obowiązki (te mogą się powtarzać): obowiązek nauki, obowiązek dbania o włas-
ność, obowiązek opiekowania się, obowiązek szanowania innych.
Po odszukaniu dzieci przynoszą karteczki i układają w dwóch kolumnach – zielonej i czerwo-
nej. N. lub czytające dziecko odczytuje wszystkie zapisy z jednej kolumny, a potem z drugiej. 
Wspólnie ustalają, które to prawa, a które obowiązki, podając kolor kolumny. Dzieci wypowia-
dają się swobodnie, jak rozumieją każdy zapis. N. rozdaje rysunki będące ilustracjami do każ-
dego prawa i obowiązku, a dzieci dopasowują je do zdań, naklejają na odpowiedni brystol. 
Na koniec N. zadaje pytanie: Do kogo odnoszą się te prawa i obowiązki (kto ma takie prawa 
i obowiązki)? Dzieci mają dojść do wniosku, że prawa i obowiązki dotyczą zarówno dzieci, 
jak i dorosłych, czyli każdego człowieka. • 2 kartony z napisami: prawa, obowiązki, kartki w 2 kolorach 
z napisanymi prawami i obowiązkami, ilustracje do praw i obowiązków, klej

• „Yes – no” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie. N. układa zdania odnoszące się do za-
chowań, np. Mogę zmuszać mamę, żeby kupiła mi to, co chcę. Mogę mówić koledze, że brzydko 
rysuje. Nie można mnie zmusić do bicia innych. Mogę odmówić zabawy, gdy jestem zmęczony. 
Mogę być smutny. Gdy dzieci zgadzają się ze stwierdzeniem, podskakują i z wyrzutem ramion do 
góry wołają yes, a gdy się nie zgadzają – mówią no, no, no i wykonują gest zaprzeczenia palcem. 

• „Domowe obowiązki” – zabawa plastyczna. Dzieci kredkami świecowymi rysują, jakie obo-
wiązki mają w domu, w czym pomagają rodzicom lub dziadkom. Po pracy opowiadają o tym, 
co narysowały, i nadają tytuł swojemu dziełu. • kartki, kredki świecowe

• „Bystre oko” – zabawa na logiczne myślenie. Dzieci pracują w 4 zespołach. Każdy zespół 
dostaje zadanie aktorskie do wykonania tak, by pozostali o nich nie wiedzieli, np. w pierwszym 
zespole 1 dziecko robi przysiady, reszta podskakuje; w drugim 1 osoba jest smutna, reszta we-
soła; w trzecim dzieci naśladują czynności domowe, a jedno leży; w czwartym jest 1 chłopiec, 
reszta to dziewczynki. Dzieci mają za zadanie odgadnąć, co nie pasuje w każdym zespole. 

• Praca z KP4.29 – czytanie zdań, wyrazów, rysowanie, rysowanie szlaczka po śladzie. • KP4, 
kredki, ołówki

Dzieciom młodszym N. rozdaje zdjęcia rodziny podczas wspólnego wykonywania obowiąz-
ków domowych. Po drugiej stronie są narysowane linie dzielące obrazek na kilka części. Dzieci 
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przyglądają się zdjęciu, rozcinają je, ponownie składają i naklejają na kartkę. • zdjęcia rodziny 
podczas obowiązków domowych, nożyczki, klej, kartki

• Praca z L71 – eliminowanie przedmiotów niepasujących do reszty, rysowanie szlaczka po 
śladzie, po kropkach i samodzielnie w liniaturze. • L, ołówki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w ogródku przedszkolnym – sianie i sa-
dzenie roślin.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Każdy jest ważny” – zabawa z czytaniem. Dzieci mają do dyspozycji litery z Alfabetu. 
N. rozpoczyna zdania, np. W domu się…, W domu sobie…, Mamy swoje… Dzieci wymyślają 
zakończenie, a potem starają się ułożyć wyraz z liter. Jeśli w wyrazie są dwuznaki lub inne trud-
ności, układają go najpierw dzieci zdolne tak, by inne widziały, a pozostałe odwzorowują. Bra-
kujące litery, np. ó, ś, ć, ę, ą, dzieci robią, dokładając wycięte przez N. elementy nad lub pod 
literami. • Alfabet, małe przecinki wycięte przez N.

Dzieci młodsze dostają kartkę i rysują na temat W domu sobie pomagamy. • kartka, kredki

• „Majowe życzenia” – zabawa taneczna przy piosence. Dzieci stoją w 2 kołach współśrod-
kowych (każde ma wiedzieć, w którym kole stoi). W trakcie przygrywki ręce leżą na biodrach, 
a dzieci robią krok do przodu i krok do tyłu. Podczas zwrotki, trzymając się za ręce – obracają się 
w parach krokiem walczyka. Pod koniec zwrotki muszą stanąć na swoich miejscach w odpowied-
nim kole. Podczas refrenu podają sobie ręce w kole wewnętrznym i zewnętrznym i podskakując, 
poruszają się w prawo (podczas drugiego refrenu w lewo) do końca refrenu. Podczas przygrywki 
stają przed nowym partnerem, podają sobie ręce i zwrotkę tańczą jak poprzednio. • CD2.16 

• „Raz wesoło, a raz smutno” – zabawa pantomimiczna. Przed dziećmi leżą odwrócone 
znaczki emocji, każdy z podpisem: wesoły, smutny, zdziwiony, zdenerwowany, zaskoczony, 
przestraszony, znudzony. Dziecko losuje 1 ze znaczków, ogląda tak, by reszta nie widziała, 
i za pomocą mimiki i gestów pokazuje emocje. Pozostali odgadują, a gdy odgadną, opowiadają, 
co może spowodować, że taka emocja się pojawiła u dorosłych lub u dzieci, i starają się wymy-
ślić, jak pomóc komuś w przypadku trudnych emocji. • znaczki emocji z podpisami

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

3.  Spędzamy razem czas 
wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

CELE OGÓLNE: rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania; kształcenie myślenia 
logicznego podczas planowania i tworzenia gier; rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy 
podczas zabaw i prac na rzecz całej grupy.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. „Majowe życzenia” – zabawa ta-
neczna przy piosence. „Superdzień” – zabawa językowa. Budowanie wypowie-
dzi, ilustrowanie jej rysunkiem.

III.2, 9; IV.7, 21
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Rodzinne zabawy” – gry-ściganki: „Wyścig” – czytanie działań, dodawanie. 
„Wyprawa” – wymyślanie fabuły, rysowanie, gra. „I have a very special friend…” 
– zabawa ruchowa przy rymowance w języku angielskim. 

I.5; III.5; IV.11, 
13, 15

5. „Pomocnicy” – rozmowa na podstawie wiersza. „Obowiązki mogą być przyjem-
ne” – zabawa słownikowa. Porządkowanie obrazków, wypowiedzi, czytanie.

III.6; IV.2, 5, 21

6. „Wycieczka rowerowa” – zabawa ruchowa z elementem biegu. Praca z KP4.30 
– przeliczanie, ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia syntezy słuchowej, dodawanie. 

I.5; IV.2, 4, 15

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w ogródku przedszkol-
nym – sianie i sadzenie roślin. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów 
literackich. 

I.5, 8, 9; II.11; IV.3, 
18, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. Praca z CziP71 – pisanie tekstu po śladzie i czytanie go, kolorowanie obrazka 
według kodu. 

I.7, 9; IV.4

9. „Słodkie domino” – działanie dzieci. Pieczenie ciastek. „Chłopek” – konstruo-
wanie gry.

III.5, 8; 11, 13

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: CD2, kartki, kredki, szarfy w 4 kolorach, plansze z narysowaną linią i zaznaczony-
mi punktami do podziału na pola, ołówki, liczby 1–20, klocki w kolorach czerwonym i zielonym, liczmany, 
guziki, zapisy działań w kolorach czerwonym i zielonym, tamburyn, wyrazy do czytania, np. myjemy, po-
dajemy, wycieramy, kroimy, gotujemy, pływamy, budujemy, podlewamy, gramy, KP4, ołówki, piłki do nogi, 
CziP, składniki na pierniczki, blacha, papier do pieczenia, zwijana taśma miernicza min. 250 cm, kolorowa 
taśma malarska, kostki do gry (jedna z zaklejonymi liczbami 5, 6 i naklejoną w ich miejsce liczbą 0).

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „My eyes…” – powitanka w języku angielskim (s. 93). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Majowe życzenia” – zabawa taneczna przy piosence (s. 118). 

• „Superdzień” – zabawa językowa. Dzieci mają zaplanować, jak wyglądałby ich superdzień 
z rodziną, gdyby one decydowały, co wszyscy będą robić razem. Powinny to narysować i opo-
wiedzieć. • małe kartki, kredki

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 (s. 93).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Rodzinne zabawy” – gry-ściganki. Przygotowanie: Dzieci dobierają się w kilkuosobowe 
zespoły (dobrze, by w zespole były dzieci o różnym poziomie umiejętności). N. przygotowuje 
dla każdego zespołu część trasy – rysuje jedną linię i na niej zaznacza kropkami miejsca, które 
będą dzieliły całą trasę na pola (trasa ma mieć 22 pola). Dzieci rysują drugą linię – równoległą 
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i dzielą całość na pola, wyprowadzając linię od kropek narysowanych przez N. Oznaczają metę 
i start. Kolejne pola oznaczają liczbami 1–20, pisząc je lub naklejając gotowe (N. naprowadza 
na poprawne wykonanie zadania). Każdy zespół ma: 2 klocki w kolorach czerwonym i zielonym, 
liczmany, kostkę do gry, kilka guzików, kredki. • plansze z narysowaną linią i zaznaczonymi punktami do 
podziału na pola, ołówki, liczby 1–20, klocki w kolorach czerwonym i zielonym, liczmany, kostka do gry, guziki, 
kredki, zapisy działań w kolorach czerwonym i zielonym

 – „Wyścig” – czytanie działań, dodawanie. N. opowiada: Pewien chłopiec (dzieci wymyślają 
imię) i jego tata bardzo lubili gry planszowe; narysowali sobie taką, w której trzeba się ścigać. 
Ich plansza wyglądała tak jak wasza. Tata miał czerwony pionek, a … zielony. Ustawcie klocki 
w tych kolorach na polu start. Ja będę wam pokazywać zapisane działania – macie dobrze 
policzyć, a dowiecie się, na których polach gracze stawiali pionki, no i kto wygrał. Możecie 
liczyć na palcach, liczmanach albo w pamięci, ale policzyć ma każde z was, bo liczenie trze-
ba sprawdzić, żeby nie było pomyłki. Zaczynamy, pierwszy kostką rzuca tata – N. pokazuje 
zapis 0 + 3. Dzieci liczą i stawiają pionek (robią to dzieci młodsze). Następnie N. prezentuje 
kolejne zapisy – raz czerwone, raz zielone. Dzieci odczytują, liczą i ustawiają klocki na kolej-
nych polach. Po każdej czynności (zapisie) wspólnie ustalają, na którym polu stoi pionek taty, 
a na którym chłopca i kto wygrywa. Zapisy czerwone – tata: 0 + 3; 3 + 5; 8 + 2; 10 + 6; 16 + 9; 
zapisy zielone – chłopiec: 0 + 6; 6 + 4; 10 + 5; 15 + 5. 

 – „Wyprawa” – wymyślanie fabuły, rysowanie, gra. Dzieci mają za zadanie opracować grę, która 
będzie nawiązywała do wspólnego spędzania czasu przez rodzinę. Wspólnie rozmawiają, jakie 
zdarzenia można wykorzystać w grze, podają pomysły. Dzieci same wymyślają premie i pułapki 
związane z tytułem gry; oznaczają je na wybranych polach; rysują legendę, ustalają zasady. 
Grają w grę. 

• „I have a very special friend…” – zabawa ruchowa przy rymowance w języku angielskim 
(s. 110).

• „Pomocnicy” – rozmowa na podstawie wiersza.

Leń
Jan Brzechwa

Na tapczanie siedzi leń, 
Nic nie robi cały dzień.
– O, wypraszam to sobie!
Jak to! Ja nic nie robię?
A kto siedzi na tapczanie?
A kto zjadł pierwsze śniadanie?
A kto dzisiaj pluł i łapał?
A kto się w głowę podrapał?
A kto dziś zgubił kalosze? 
O – o! Proszę!
Na tapczanie siedzi leń, 
Nic nie robi cały dzień.
– Przepraszam! A tranu nie piłem?
A uszu dzisiaj nie myłem?
A nie urwałem guzika?

A nie pokazałem języka?
A nie chodziłem się strzyc?
To wszystko nazywa się nic?
Na tapczanie siedzi leń, 
Nic nie robi cały dzień.
Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało, 
Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało, 
Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty, 
Nie powiedział „dzień dobry”, bo z tym za dużo roboty, 
Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda, 
Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda; 
Miał zjeść kolację – tylko ustami mlasnął, 
Miał położyć się spać – nie zdążył – zasnął.
Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził; 
Tak zmęczył się tym snem, że się obudził. 

Dzieci razem z N. wyjaśniają niezrozumiałe słowa, np. trzewiki, tran. Odpowiadają na pytania, 
np. Co robił chłopiec? Jak myślicie, co czuli członkowie jego rodziny, gdy im nie pomagał?  
Co oznacza słowo leń? Jak wy pomagacie w domu, jakie macie codzienne obowiązki? 
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• „Obowiązki mogą być przyjemne” – zabawa słownikowa. N. kładzie zdjęcia lub rysunki 
przedstawiające czynności domowe i wspólne zabawy, np. mycie podłogi, wycieranie kurzu, 
krojenie warzyw, wieszanie prania, podlewanie kwiatów, gra w piłkę, jazda na rowerze, pły-
wanie, budowanie z klocków, gra w planszówkę. Obok leżą wyrazy do czytania, np. myjemy 
(wash), podajemy (serve, w znaczeniu serwować), wycieramy (mop), kroimy (cut), gotujemy 
(cook), pływamy (swim), budujemy (build), podlewamy (wate), gramy (play). Dzieci czytają je, 
N. podaje wyraz w języku angielskim razem z ruchem ilustrującym czynność, dzieci powtarzają. 
Wspólnie dzielą obrazki na 2 kategorie: pomoc w obowiązkach i wspólne spędzanie czasu wol-
nego. Do każdego obrazka dobierają wyrazy (jeden wyraz może być podpisem do kilku obraz-
ków). Kolejno budują zdania w językach polskim i angielskim: Zmywam podłogę (I wash/mop/
wipe the floor), Wycieram kurze (I cleen/wipe the dust), Zmywam naczynia (I do the dishes) 
itp. Dzieci odpowiadają na pytanie: Czy pomoc w obowiązkach może być miła i dlaczego? 
N. proponuje, by najpierw powiedziały: Muszę pomagać rodzicom. Muszę sprzątać swój po-
kój. Muszę podlewać kwiaty, a potem: Chcę pomagać rodzicom. Chcę sprzątać swój pokój itd. 
Dzieci zastanawiają się, jak się czuły, gdy mówiły muszę, a jak – gdy mówiły chcę. N. puentuje 
rozmowę: Pomagając rodzinie w codziennych obowiązkach, jesteśmy razem, możemy roz-
mawiać, opowiadać sobie różne historie, mówić o tym, co nas cieszy, a co smuci, uśmiechać 
się do siebie, a codzienne czynności domowe są wykonywane szybciej, dzięki czemu zostaje 
czas na wspólną zabawę. • zdjęcia przedstawiające obowiązki domowe i wspólne zabawy oraz wyrazy 
do czytania, np. myjemy, podajemy, wycieramy, kroimy, gotujemy, pływamy, budujemy, podlewamy, gramy

• „Wycieczka rowerowa” – zabawa ruchowa z elementem biegu. Na dźwięki podawane 
w wolnym tempie na tamburynie dzieci wykonują skoki z nogi na nogę z długim wykrokiem – 
jadą na rowerze pod górkę. Na dźwięki szybkie biegną – jadą z górki. Gdy dźwięki milkną, siadają 
– rower się zepsuł. • tamburyn

• Praca z KP4.30 – przeliczanie, ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia syntezy słuchowej, doda-
wanie. • KP4, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w ogródku przedszkolnym – sianie 
i sadzenie roślin.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• Praca z CziP71 – pisanie tekstu po śladzie i czytanie go, kolorowanie obrazka według 
kodu. • CziP, kredki

• „Słodkie domino” – działanie dzieci. Dzieci pod kierunkiem N. przygotowują ciasto jak 
na pierniczki bożonarodzeniowe (przepis: przewodnik nr 2, s. 100). Po rozwałkowaniu radełkiem 
albo za pomocą formy w kształcie kwadratu lub prostokąta wykrawają ciastka. Przed upiecze-
niem lekko nacinają prostokąt w połowie tak, by powstały 2 pola domina. Na każdym polu 
układają krążki czekoladowe, wzorując się na dominie. Pieką według czasu i temperatury 
w przepisie. Ciastka można udekorować też po upieczeniu polewą czekoladową i/lub koloro-
wymi drażami. • składniki według przepisu, blacha, papier do pieczenia

• „Chłopek” – konstruowanie gry. Dzieci są podzielone 
na 4 sześcioosobowe zespoły. Każdy z nich ma kolorową sa-
moprzylepną taśmę malarską. Ma za zadanie zbudować pole 
do gry w klasy według wzoru (50 × 250 cm) za pomocą zwijanej 
taśmy mierniczej i samoprzylepnej taśmy malarskiej. N. poma-
ga w odszukaniu właściwej wartości na taśmie, np. pokazując, 

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6
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jak wyglądają liczby 50 i 250 lub zachęcając do pokazania dzieci zdolne. W każdym z zespołów 
z pomocą dzieci N. dzieli prostokąt na 10 pól. W każdym polu dzieci układają liczbę od 1 do 10. 
Kolejno wskakują na jednej nodze na pola, głośno mówiąc liczbę. To samo robią od drugiej 
strony. Następnie rzucają 2 kostkami, z których jedna zamiast liczb 5 i 6 ma 0. Podczas pierw-
szej serii dzieci dodają wyniki rzutów na 2 kostkach i skaczą tyle pól. Podczas powtórzenia 
odejmują liczbę mniejszą od większej, podają wynik i skaczą. • zwijana taśma miernicza min. 250 cm, 
kolorowa taśma malarska, liczby 1–10, 2 kostki do gry (jedna zamiast liczb 5, 6 ma naklejone 0)

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

4.  Rodzina bliska i daleka 
wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE: rozwijanie słownika czynnego dzieci przez wprowadzenie pojęć: kuzyn, kuzynka, ciocia, 
wujek; rozwijanie umiejętności wyczuwania przestrzeni podczas zabaw ruchowych i rytmicznych; bu-
dzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. „Rodzinka” – rozwiązywanie za-
gadek. „Rodzinny galimatias” – zabawa integracyjna. „Trójkąty i koła” – zabawa 
manualna, odrysowanie od szablonu i wycinanie.

I.7; III.2; IV.5, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „W tańcu najweselej” – zabawy muzyczno-ruchowe: „Bliźniaki” – zabawa ru-
chowa. „Litery” – zabawa w przestrzeni. „Tańcząca guma” – zabawa rytmiczna. 
„W tańcu” – gra na instrumentach, taniec. „Rodzina bliska i daleka” – rozmowa 
z dziećmi, budowanie pojęcia. „Rodzinne drzewo” – zabawa słownikowa, dzia-
łanie dzieci.

IV.5, 7, 11, 21

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18. I.5, 8, 9

6. Praca z KP4.31 – wypowiedzi na temat ilustracji, wskazywanie różnic, rysowa-
nie szlaczka w kratkach.

I.7; IV.5

7. Prace porządkowe w ogródku przedszkolnym lub spacer w okolicy przedszko-
la. Obserwowanie wyglądu skwerów, parków, pól, przydomowych ogródków. 
„Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

II.11; IV.3, 18, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Nasi krewni” – zabawa plastyczna. Tworzenie postaci ze stempli dłoni. Praca 
z CziP72 – czytanie ze zrozumieniem, wskazywanie osoby na podstawie opisu.

I.7; IV.4 

9. „Karciany zbijak” – zabawa matematyczna z użyciem kart. „Chodniczek liczbo-
wy” – zabawa z dzieckiem zdolnym.

II.8; IV.15

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE: guma (ok. 4 m), hula-hoop, skakanki, kręgle, piłka, plastikowe szczudełka, pa-
chołki, papier gazetowy, szablony dużych figur geometrycznych, ołówki, nożyczki, szarfy w 4 kolorach, 
3 rodzaje instrumentów perkusyjnych, zdjęcie wielopokoleniowej rodziny (podpisane Rodzina bliska 
i daleka), wyrazy oznaczające stopień pokrewieństwa, KP4, farby, pędzle, CziP, kredki, kilka talii kart 
(tylko liczby), 1 komplety liczb 1–20, CD1.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „My eyes…” – powitanka w języku angielskim (s. 93). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Rodzinka” – rozwiązywanie zagadek. 

Ewa Stadtmüller

Mama z tatą, 
babcia z dziadkiem, 
ciocia z wujkiem na dokładkę. 
Jeszcze kuzyn i kuzynka
– oto cała jest… (rodzinka).

Mamy wspólną mamę 
i wspólnego tatę. 
To jest moja…, (siostra),
ja jestem jej… (bratem).

Kocha swoje dziecko 
najbardziej na świecie.
Kto to taki? 
Na pewno już wiecie. 

(mama, tata)

• „Rodzinny galimatias” – zabawa integracyjna. Dzieci siedzą na krzesełkach w kole, jedno 
jest w środku. Kolejno określają swoje role: babcia, dziadek, ciocia, wujek, kuzyn. Dziecko w kole 
recytuje: 

Gdy rodzinę w kole masz, 
to zabawy przyszedł czas. 
Gdy trzy razy zapukam, 
…. (dziadek, babcia, wujek, itp.) miejsca szuka. 

Puka w podłogę 3 razy, a dzieci odgrywające określoną rolę szybko zamieniają się miejscami. 
Gdy w rymowance zamiast nazwy babcia, dziadek itp. pojawi się słowo rodzina – wszyscy, 
także osoba recytująca wierszyk, szukają sobie nowego miejsca. Dziecko, które zostało bez 
krzesełka, siada w środku koła i zabawa toczy się dalej. 

• „Trójkąty i koła” – zabawa manualna. Dzieci od szablonów odrysowują na papierze gazeto-
wym wiele kół i trójkątów (wszystkie tej samej wielkości) i je wycinają. Będą potrzebne w II czę-
ści dnia. • papier gazetowy, szablony dużych figur geometrycznych, ołówki, nożyczki

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 (s. 93).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „W tańcu najweselej” – zabawy muzyczno-ruchowe. • CD1.5

W tańcu najweselej
sł. Anna Bernat, muz. popularna

1.  Mam dwie ręce i ty dwie,  
więc podajmy je  
i zatańczmy wkoło tak,  
żeby tańczył świat.

Ref.:  W tańcu, w tańcu nam  
najweselej jest,  
wszyscy śmieją i cieszą się.



124

TYDZIEŃ XXXVI RODZINA

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

2.  Cztery ręce i znów dwie,  
więcej, więcej nas,  
więc zatańczmy wkoło tak,  
żeby tańczył świat. 

Ref.: W tańcu…

3.  Sześć już mamy i znów dwie,  
więcej, więcej nas,  
więc zatańczmy wkoło tak,  
żeby tańczył świat.

Ref.: W tańcu…

4. Osiem mamy i znów dwie…

 – „Bliźniaki” – zabawa ruchowa. Dzieci dobierają się w pary. Podczas piosenki „W tańcu naj-
weselej” jedno pokazuje ruchy imitujące jakąś czynność, a drugie stara się je naśladować. 
Gdy usłyszą pojedynczy dźwięk bębenka, zamieniają się rolami. • CD1.5, bębenek

 – „Litery” – zabawa w przestrzeni4. Dzieci pod kierunkiem N. starają się ze swoich ciał ufor-
mować określone litery: dobierają się w pary, w trójki, zależnie od tego, jaką literę chcą zrobić. 
Gdy opanują tę sztukę, N. prosi o układanie sylab, np. ma, to, de, a na końcu dzieci starają się 
ułożyć wyrazy mama, tata, ciocia. N. może fotografować efekt pracy, a po zabawach wspól-
nie z dziećmi go obejrzeć.

 – „Tańcząca guma” – zabawa rytmiczna. Dzieci w kole trzymają gumę do skakania lub gumę kra-
wiecką związaną w koło. Podczas piosenki obracają gumą dookoła: w trakcie zwrotki w prawo, 
podczas refrenu w lewo. • CD1.5, guma do skakania lub guma krawiecka

 – „W tańcu” – gra na instrumentach. Dzieci dzielą się na 3 grupy instrumentów (dowolne 
dostępne dla N.). Wszystkie grupy stają na 3 bokach trójkąta tak, by siebie widzieć. Podczas 
zwrotki 2 grupy wskazane przez N. grają prosty rytm:

kołatki  �  –   �  – �
bębenki –�    �  –   � �
z jednoczesnym rytmicznym marszem w miejscu. Trzecia grupa w tym czasie stoi, a gra i ma-
szeruje w czasie refrenu, podczas gdy 2 pierwsze odpoczywają. Każdą zwrotkę grają 2 inne 
grupy instrumentów. • 3 rodzaje instrumentów perkusyjnych, CD1.5

 – Taniec. Podczas przygrywki dzieci dobierają się w pary. W trakcie zwrotki podają sobie ręce 
i podskokami obracają się w kółkach, a podczas refrenu przechodzą do obrotów krokiem 
dostawnym. W czasie kolejnych przygrywek szukają dla siebie nowych partnerów do tańca, 
tworząc kolejno trójki, czwórki itd. • CD1.5

• „Rodzina bliska i daleka” – rozmowa z dziećmi. N. prezentuje zdjęcie wielopokoleniowej 
rodziny podpisane Rodzina bliska i daleka. Dzieci czytają i odpowiadają na pytanie: Co to zna-
czy, że ktoś ma rodzinę bliższą i dalszą? N. odwołuje się do tego, że w rodzinie część osób 
dorosłych, starszych (np. dziadek, prababcia) ma także rodzeństwo – brata lub siostrę. Te osoby 
także są dla nas rodziną (często mają takie samo nazwisko), ale daleką, nawet jeśli mieszkają tuż 
obok. Dzieci, jeśli mają i znają takich dalszych krewnych, opowiadają o nich. • zdjęcie wielopoko-
leniowej rodziny z podpisem Rodzina bliska i daleka

• „Rodzinne drzewo” – zabawa słownikowa, działanie dzieci. N. proponuje zabawę w ukła-
danie rodzinnego drzewa genealogicznego. Kładzie jego pień, czyli arkusz papieru gazetowego, 
i układa na nim wyrazy mama i tata. Dzieci ustalają kolejnych członków rodziny, np. dzieci, 
rodzeństwo taty, rodzeństwo mamy, rodzice taty, rodzice mamy. Przed dołożeniem kolejnych 
postaci dzieci robią konary i gałęzie, odrywając paski papieru gazetowego i układając odpo-
wiednie figury, które zostały przygotowane w I części dnia. (trójkąty – chłopcy i mężczyźni, 

4  Urszula Smoczyńska-Nachtmann, Muzyka dla dzieci. Umuzykalnienie według koncepcji Carla Orffa, 
WSiP, Warszawa 1992, s. 415.
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koła – kobiety i dziewczynki). Na każdej figurze układają właściwy wyraz: ciocia (aunt, auntie), 
wujek (uncle), siostra (sister), brat (brother), babcia (grandmother, grandma, granny), dziadek 
(grandfather, grandpa), córka (daughter), syn (son). Dopowiadają słowa w zdaniach: Brat mojej 
mamy to mój… Siostra mojego taty to moja… Moja babcia to… mojego taty / mojej mamy 
itd. To również dobry czas na powtórzenie nazw stopni pokrewieństwa w języku angielskim.  
• papier gazetowy w dużej ilości, wyrazy oznaczające stopień pokrewieństwa 

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 18 (s. 95). 

• Praca z KP4.31 – wypowiedzi dzieci na temat ilustracji, wskazywanie różnic, rysowanie 
szlaczka w kratkach. • KP4, ołówki

• Prace porządkowe w ogródku przedszkolnym lub spacer w okolicy przedszkola. Obser-
wowanie wyglądu skwerów, parków, pól, przydomowych ogródków itp. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Nasi krewni” – zabawa plastyczna. Dzieci malują sobie dłoń gęstą farbą w cielistym kolo-
rze i odciskają na kartce. Dorysowują szczegóły tak, aby powstała postać. • farby, pędzle

• Praca z CziP72 – czytanie ze zrozumieniem, wskazywanie osoby na podstawie opisu. 
• CziP, kredki

• „Karciany zbijak” – zabawa matematyczna z użyciem kart. N. przygotowuje 1 talię kart na 
2–3 dzieci (tylko liczby, bez figur). Jedno z dzieci rozdaje karty po równo. Wszyscy układają swo-
je kary w stosiki i rozpoczynają grę, wykładając po 1 karcie z wierzchu. Dziecko, które ma wyższą 
liczbę, bierze obie karty. Jeśli wypadną takie same liczby, dzieci biorą karty ze stosika i kładą na 
te już wyłożone. Wygrywa dziecko, które zbierze więcej kart. • kilka talii kart (tylko liczby)

• „Chodniczek liczbowy” – zabawa z dzieckiem zdolnym. N. przygotowuje 2 komplety 
cyfr 1–20. Wykłada dowolną, a dziecko ma odszukać o 1 mniejszą i o 1 większą, o 2 mniejszą, 
o 2 większą itd. • 2 komplety liczb 1–20

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

5.  Święto Rodziny 
wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: kształtowanie sprawności manualnej podczas składania i sklejania papieru; rozwijanie 
kreatywności podczas tworzenia; rozwijanie przedsiębiorczości podczas planowania i przygotowywa-
nia uroczystości; stwarzanie możliwości do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „My eyes…” – powitanka w języku angielskim. „Majowe życzenia” – zabawa ryt-
miczna z woreczkami przy piosence. „Supermoce” – zabawa słownikowa.

III.2; IV.2, 5, 7, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 18. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Piknikowe dekoracje” – zabawy plastyczno-konstrukcyjne: „Wujek Balonik” – 
rysowanie na nadmuchanym balonie. „Wiszące kwiaty” – składanie i klejenie. 
„Pod kocem piknikowym” – zabawa sensoryczna.

I.7; IV.5, 21

5. „W tańcu najweselej” – zabawa taneczna. „Piknikowe przyjęcie” – zabawa ma-
tematyczna. Przeliczanie w dużym zakresie, liczenie dziesiątkami.

III.7; IV.7, 15

6. „Wstążka do prezentów” – zabawa z elementem ruchu i kodowania. Praca 
z L72 – wyodrębnianie elementów z całości, kolorowanie.

I.5, 7; IV.9

7. Dekorowanie ogrodu lub placu zabaw na piknik rodzinny z wykorzystaniem 
przygotowanych elementów. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów 
literackich. 

I.6; IV.3, 11, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Zróbmy silnik rakietowy, będzie balon odrzutowy” – doświadczenie. Budowa-
nie według instrukcji, obserwacja, stawianie hipotez i ich sprawdzanie.

IV.5, 13

9. „Rodzinny piknik” – zabawy z rodzicami. Prezentacja części artystycznej i wrę-
czenie przygotowanych prezentów, zabawy i zawody, wspólne tańce w kole, 
poczęstunek na kocach w ogrodzie lub na poduszkach w sali. „Rodzina” – roz-
mowa z dziećmi z wykorzystaniem W1–2. 

III.2, 4; IV.1, 2, 7

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki, kredki, szarfy w 4 kolorach, balony, plastikowe uchwyty do balonów 
lub słomki, butelka z wąską szyjką, barwione sól lub ryż, taśma dwustronna lub przezroczysta, włóczka, 
nożyczki, markery, papier kolorowy lub papier z kolorowych czasopism, nożyczki, klej, zszywacz, szab-
lon kółka, nici lub wstążki, przedmioty potrzebne na pikniku (sztućce, talerzyki, kubki, serwetki o róż-
nych fakturach), centymetr krawiecki, spinacze do bielizny, figury geometryczne (np. z W14), L, elementy 
dekoracji, ciastka, żyłka, słomka, balon, 2 krzesła, sznurek, mazak, piłeczki tenisowe, kosz z otworem 
w kształcie żabiego pyska, farby, pędzle, duże kartony, woreczki, poduszki, koce, W, CD1, CD2.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „My eyes…” – powitanka w języku angielskim (s. 93). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Majowe życzenia” – zabawa rytmiczna przy piosence. Dzieci siedzą w kole, każde ma 
3 woreczki. Podczas zwrotki szybko uderzają pięścią kolejno w każdy z woreczków; podczas 
refrenu w tempie umiarkowanym uderzają tylko w 2. • CD2.16

• „Supermoce” – zabawa słownikowa5. N. prosi, by dzieci wyobraziły sobie, że mają super-
moc, z której mogą korzystać, ale tylko do robienia dobrych rzeczy. Prosi, by najpierw naryso-
wały, a potem powiedziały, co zrobiłyby dla swojej rodziny, by pokazać, jak bardzo ją kochają. 
N. na odwrocie zapisuje odpowiedzi dzieci. Może je pokazać i odczytać podczas spotkania 
z rodzicami. • kartki, kredki

5  Ewa Baranowska-Jojko, Rozwojowa kreska. Ćwiczenia plastyczne z elementami arteterapii, Harmonia, 
Gdańsk 2013, s. 25.
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• Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 (s. 93).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA 

• „Piknikowe dekoracje” – zabawy plastyczno-konstrukcyjne. 
 – „Wujek Balonik” – rysowanie na nadmuchanym balonie. Każde dziecko nadmuchuje balon; 

z pomocą N. zakłada go na sztywny patyk (plastikowy uchwyt do balonów) lub zawiązu-
je na supeł. Kolorowymi markerami dorysowuje szczegóły twarzy. Dokleja na taśmę włosy 
z włóczki lub papieru pociętego w trawkę. Jeśli balony miały plastikowe uchwyty, wkładamy je 
do butelek wypełnionych piaskiem (lub solą, ryżem) barwionym kredą. Jeśli nie miały uchwy-
tów, robimy je ze słomek do napojów (nacinamy słomkę i w nacięcie wkładamy zawiązany 
koniec balona). • balony, plastikowe uchwyty lub słomki, butelka z wąską szyjką, barwione piasek, sól lub 
ryż, taśma dwustronna lub przezroczysta, włóczka, papier kolorowy, nożyczki, markery

 – „Wiszące kwiaty” – składanie i klejenie. Każde dziecko dostaje ok. 15 pasków z papieru o sze-
rokości ok. 3 cm (mogą być ze wzorem, z kolorowych gazet lub kolorowego papieru ksero). 
Zależnie od tego, jak duże kwiaty chcemy uzyskać, łączymy je dowolnie. Dzieci układają paski 
w pęczek – jeden na drugim. Z pomocą N. w połowie pęczka umieszczają zszywacz i zszywają, 
a każdy luźny koniec paska smarują klejem i oddzielnie zawijają do środka. Na koniec wycinają 
kółka i naklejają na środek powstałego kwiatka. Przez 1 z płatków przeciągają nitkę do zawie-
szenia. • kolorowy papier lub papier z kolorowych czasopism, nożyczki, klej, zszywacz, szablon kółka, nici 
lub wstążki

• „Pod kocem piknikowym” – zabawa sensoryczna. N. wkłada pod koc przedmioty potrzeb-
ne na pikniku: sztućce, owoce, talerzyki, kubki, serwetki o różnych fakturach. Dzieci za pomocą 
dotyku rozpoznają przedmioty, a nazwę podają z podziałem na głoski. Pozostali odgadują, co to 
może być. • przedmioty potrzebne na pikniku, różne sztućce, owoce, talerzyki, kubki, serwetki o różnych 
fakturach, koc

• „W tańcu najweselej” – zabawa taneczna (s. 123). • CD1.5

• „Piknikowe przyjęcie” – zabawa matematyczna. Dzieci mają do dyspozycji centymetr kra-
wiecki i wiele spinaczy do bielizny. Każde przypina do miarki tyle spinaczy, ilu gości będzie 
miało, i jeszcze jeden (dolicza siebie) – jeden spinacz przy każdej kolejnej liczbie. Po każdym 
dopięciu dzieci sprawdzają i odczytują, ilu już jest gości na liście. Podczas odczytywania dużych 
liczb pomagają dzieci zdolne i N. Następnie grupa dzieli się na zespoły, a każdy zespół ma przy-
gotować dla wszystkich swoich gości odpowiednie części zastawy: talerzyki, kubki, łyżeczki, tak 
żeby dla każdego wystarczyło, i ustawić je we wskazanym miejscu. (Uwaga! N. pomaga w licze-
niu, gdyż są to duże liczby). Aby ułatwić dzieciom liczenie talerzyków, kubków i łyżeczek, można 
je wcześniej poustawiać po 10 – wtedy dzieci liczą dziesiątkami i doliczają tylko końcówkę.  
• centymetr krawiecki, duża liczba spinaczy do bielizny, papierowe talerzyki, kubki, łyżeczki

• „Wstążka do prezentów” – zabawa z elementem ruchu i kodowania. Na dywanie leżą szar-
fa i figury geometryczne w 4 podstawowych kształtach (np. z W14). Dzieci przypisują dowolny 
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ruch do kształtu, np. kwadrat – podskok, trójkąt – krok w prawo, koło – obrót dookoła własnej 
osi, prostokąt – przysiad. Jedno z dzieci wymyśla dowolną sekwencję podanych ruchów (mogą 
być 2, 3 lub wszystkie 4), a drugie układa figury zgodnie z ruchami, które zobaczyło. Po kilku 
powtórzeniach zabawę odwracamy – jedno z dzieci układa rytm z figur, a pozostałe realizują 
go ruchem. • szarfa, figury geometryczne (np. z W14)

• Praca z L72 – wyodrębnianie elementów z całości, kolorowanie. • L, kredki

• Dekorowanie ogrodu lub placu zabaw. Dzieci wykorzystują przygotowane dekoracje 
do ozdobienia ogrodu na przyjęcie rodziców: przygotowują koce piknikowe, układają na tale-
rzach ciastka (kostki domina), zawieszają balonowe i kwiatowe dekoracje, wyznaczają miejsce, 
na którym będą występować. • koce, dekoracje, naczynia piknikowe, ciastka

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Zróbmy silnik rakietowy, będzie balon odrzutowy” – doświadczenie. Dzieci pracują 
w parach. Każda ma żyłkę, słomkę, balon, taśmę dwustronną. Na żyłkę dzieci nawlekają słomkę, 
a żyłkę z pomocą N. mocują między 2 krzesłami stojącymi 3–4 m od siebie. Nadmuchują balon, 
ale go nie zawiązują – jedno trzyma balon tak, by powietrze nie uszło, N. przykleja do niego 
kawałek taśmy dwustronnej, a dzieci mocują balon pod słomką wylotem powietrza wzdłuż niej. 
Przysuwają balon wylotem jak najbliżej krzesła i na hasło puszczają. Za pomocą mazaka na żyłce 
oznaczają, dokąd doleciał, a sznurkiem mierzą odległość, którą pokonał. Na koniec porównują 
między sobą długości sznurków. • żyłka, słomka, balon, 2 krzesła, sznurek, mazak, taśma samoprzylepna

• „Rodzinny piknik” – zabawy z rodzicami.
 – Prezentacja części artystycznej (przykładowa inscenizacja, s. 201) i wręczenie przygotowa-

nych prezentów.
 – Zabawy i zawody.
  Wyścig wielbłądów. Rodzic bierze dziecko na plecy i na komendę biegnie do wyznaczonego 
miejsca.
  Karmienie żaby. Rodzice w parach z dziećmi celują piłeczkami do kosza z otworem w kształ-
cie żabiego pyska. • piłeczki tenisowe, kosz z otworem w kształcie żabiego pyska

  Portret mojego dziecka. Rodzice malują portrety dzieci pędzlami trzymanymi w ustach. 
• farby, pędzle, duże kartony

  Taniec z woreczkiem. Rodzice tańczą przy dowolnej spokojnej melodii z woreczkami na głowie. 
• woreczki

 – Wspólne tańce w kole, np. taniec do melodii „King of the fairies”, „Majowe życzenia”. • CD2.28, 15

 – Poczęstunek na kocach w ogrodzie lub na poduszkach w sali. • poduszki, koce

• „Rodzina” – rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem W1–2. Dzieci pod kierunkiem N. podsu-
mowują wiadomości na temat omawianej wartości – rodziny. Wklejają nazwę omawianej war-
tości do Albumu wartości. • W, nożyczki, klej

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

• List do rodziców  uczę.pl
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SZCZĘŚCIE

Szczęście może być rozumiane z jednej strony jako powodzenie w różnych sytuacjach i przedsięwzię-
ciach, a z drugiej – jako uczucie zadowolenia i radości oraz harmonii wewnętrznej i spokoju.
Poczucie szczęścia nie zależy od obiektywnej sytuacji człowieka, ale jest wynikiem jego stosunku 
do otaczającego świata, zasobów, wartości, doświadczeń. Dlatego warto uczyć dzieci dostrzegania po-
zytywnych stron każdej sytuacji oraz cieszenia się nawet z drobnych rzeczy.
–  Warto w różnych sytuacjach uświadamiać dzieciom, że w dużej mierze ich szczęście nie zależy od 

tego, co się dzieje, ale od ich stosunku do danej sytuacji.
–  Żeby doświadczać szczęścia, bardzo ważne jest ukształtowanie w sobie poczucia własnej wartości, 

bezpieczeństwa i wiary we własne siły.
–  Można wspólnie z grupą „poszukiwać sposobów na radość”, zastanawiając się i sprawdzając, co może 

poprawić nastrój (np. opowiadanie śmiesznych historyjek, robienie śmiesznych min, taniec, skakanie, 
przytulanie).

–  Dobrze jest pokazywać dzieciom różnicę między humorem a ironią i sarkazmem i podkreślać, że hu-
mor nie powinien nikogo ranić.

Zabawa wprowadzająca
N. mówi, że teraz wspólnie pobawią się w detektywów szczęścia. Detektyw szczęścia ma za zadanie 
dowiedzieć się, skąd bierze się radość. N. proponuje dzieciom, że będą robić różne rzeczy i sprawdzą, 
czy dzięki temu czują się weselsze. Dzieci próbują skakać, robić zabawne miny, czytać śmieszne opo-
wiadanie, rysować, tańczyć itp. Mogą też zgłaszać własne propozycje. Po każdym zadaniu N. prosi, żeby 
dzieci, które poczuły się wesołe, podniosły ręce. Na koniec zwraca uwagę na to, że każdemu poprawia 
nastrój co innego i że takie proste czynności dzieci mogą wykonać zawsze, kiedy jest im smutno. 
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Tydzień XXXVII
Lato – czas zabawy

1.  Kiedy jestem szczęśliwy 
wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęcia szczęście rozumianego jako odczuwanie radości z życia; kształ-
towanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; uświadamianie sobie, że każdy człowiek 
przeżywa różne emocje.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Podamy sobie ręce” – powitanka. Tworzenie miłej i życzliwej atmosfery, 
integracja grupy. „Witamy się” – zabawa w kole. Uświadamianie sobie swoich 
emocji i nastroju. „Wesołe kolory” – zabawa manualna. Rozwijanie sprawności 
manualnej podczas darcia papieru. 

I.7; II.1, 4, 6; III.2

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Mrówka i słoń” – rozmowa o szczęściu na podstawie opowiadania. „Szczęśli-
we okulary” – zabawa słownikowa. Tworzenie pojęcia. „Szczęśliwy człowiek” 
– zabawa rozwijająca świadomość ciała.

IV.1, 2, 4, 5, 21

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19. I.5, 8, 9

6. Praca z KP4.32–33 – wypowiedzi na temat ilustracji, czytanie, wnioskowanie 
na podstawie sytuacji, liczenie elementów, pisanie cyfr.

IV.2, 4, 8

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego”– słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Szczęśliwi czasu nie liczą” – zabawy z zegarem: „Zegary” – zabawa konstruk-
cyjna. „Która godzina” – zabawa zegarami. Odczytywanie pełnych godzin, usta-
wianie wskazówek na pełnych godzinach.

I.6; IV.15

9. „Krzyżówka” – zabawa z dzieckiem zdolnym. „W tańcu najweselej” – zabawa 
taneczna przy piosence.

IV.4, 5, 7

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Multiplaneta, motyl na sznurku, szarfy w 4 kolorach, jeżyki, pachołki, ławeczki 
gimnastyczne, małe kolorowe karteczki, papier kolorowy, klej, 9 prostokątów z literami tworzącymi 
wyraz SZCZĘŚCIE, instrument perkusyjny, duży karton, KP4, kredki, kawałki styropianu w kształcie kwa-
dratu, liczby 1–12 na kartkach 2 × 2 cm, strzałki tej samej długości, nożyczki, szpilki, długie pinezki, CD1, 
kartki w kratkę, ołówki.
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I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Podamy sobie ręce” – powitanka. • więcej powitanek  uczę.pl

Beata Gawrońska

Podamy sobie ręce i zatańczymy tak: Dzieci podają dłonie sąsiadom. 
kroczek w prawo, kroczek w lewo, Robią krok w prawo, potem w lewo. 
raz, dwa, trzy.  Klaszczą 3 razy.
Podamy sobie ręce i zatańczymy tak: Podnoszą i opuszczają złączone ręce.
krok do przodu, krok do tyłu, Robią krok do przodu i krok do tyłu. 
raz, dwa, trzy. Klaszczą 3 razy.
Podamy sobie ręce i zatańczmy tak: Przybijają piątkę z osobą po prawej i lewej.
Pięta lewa, pięta prawa,  Uderzają piętą wysuniętej nogi o podłogę, raz prawą, raz lewą.
raz, dwa, trzy. Klaszczą 3 razy.

• „Witamy się” – zabawa w kole. Dzieci rysują na karteczkach symbol nastroju, w jakim są. 
Następnie mówią: Dziś jestem…, ponieważ… Po wypowiedziach wszyscy wstają, N. zaprasza 
poszczególne grupy do koła, mówiąc: Wszystkich smutnych witamy i do koła zapraszamy. 
Pozostałe dzieci kilkakrotnie powtarzają powitanie: Dobrze, że jesteś! z rosnącą dynamiką (od 
cichego do bardzo głośnego). • małe kolorowe karteczki, kredki

• „Wesołe kolory” – zabawa manualna. Dzieci wybierają z papieru kolorowego kartki w ich 
zdaniem wesołych kolorach i wyklejają nimi kontury liter tworzących wyraz SZCZĘŚCIE (kontur 
litery w prostokącie, każda litera osobno). Jedną literę wykleja kilkoro dzieci. • kolorowy papier, 
klej, 9 prostokątów z literami SZCZĘŚCIE

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. • dowolny instrument perkusyjny

 – „Wyprawa na łąkę” – ćwiczenie orientacyjno-porządkowe. Dzieci stoją w rozsypce. Na ryt-
miczne dźwięki instrumentu zaczynają maszerować, tworząc koło. Na hasło: Gonimy motyle! 
i przerwę w rytmie biegają w różnych kierunkach. Gdy powróci rytm, maszerują, formując koło. 

 – „Zrywamy kwiaty” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci idą wolnymi krokami – przy 
co drugim robią skłon w przód, naśladując zrywanie kwiatów. Na hasło: Bukiety podnoszą obie 
ręce i lekko machają dłońmi.

 – „Bociany i żaby” – ćwiczenie równowagi. Dzieci naśladują chód bociana, wysoko unosząc 
nogi podczas marszu, lub skoki żab w pozycji na czworakach, w zależności od tego, jaki pojawi 
się sygnał: żaba czy bocian. 

 – „Wiatraczki” – ćwiczenie ramion. Dzieci w lekkim rozkroku rękami zataczają duże koła (jedna 
ręka w przeciwnym kierunku niż druga).

 – „Lata osa koło nosa” – ćwiczenie tułowia. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym i wykonują skrę-
ty tułowia i głowy w prawo i lewo z próbą patrzenia w tył (w tempie umiarkowanym).

 – „Powrót do przedszkola/szkoły” – marsz parami po obwodzie koła.

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• • „Szczęście” – rozmowa o szczęściu na podstawie opowiadania.

Mrówka i słoń 
Joanna M. Chmielewska

Ciocia Ala była ulubioną ciocią Szymona. Piekła najpyszniejsze ciasta i podróżowała po świecie. 
Szymek z zapartym tchem słuchał jej opowieści o przygodach z podróży. I oczywiście bardzo 
lubił ciasta cioci Ali. 
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Często zaglądał z rodzicami do prowadzonej przez nią cukierni, w której pachniało wanilią 
i kawą, a półki uginały się od słodkości. Czego tam nie było! Sernik z pyszną pianką, szarlotka, 
malinowa chmurka, tiramisu, ciasto czekoladowo-orzechowe, desery i tort bezowy, który Szy-
mon lubił najbardziej.

A dziś w cukierni ciocia urządzała swoje urodziny. 
– Ciociu, życzę ci fajnych podróży. – Szymek uściskał ciocię Alę i podarował jej mały okrągły 

kamyk w tajemnicze wzory, który znalazł kiedyś nad rzeką. 
– Jaki śliczny! A wzory przypominają jakąś sekretną mapę. Bardzo ci dziękuję!
– Wiedziałem, że zgadniesz – ucieszył się chłopiec. – To mapa wymarzonych podróży.
– A właśnie, skoro już mówimy o podróżach… – Ciocia schowała kamyk do kieszeni i spoj-

rzała na siostrzeńca. – Chciałbyś pojechać ze mną nad morze na początku wakacji?
– No pewnie! – Szymek aż podskoczył z radości. Nigdy jeszcze nie był nad morzem. 
– Z rodzicami już wszystko załatwione – dodała ciocia. 
– Będziemy się kąpać i robić zamki z piasku? A w morzu naprawdę jest słona woda? 
– Szymku, później porozmawiacie o wyjeździe, a teraz daj nam złożyć życzenia – zwróciła 

mu uwagę mama.
Chłopiec dopiero teraz zauważył, że do cioci ustawiła się kolejka. Stanął z boku i przy-

słuchiwał się życzeniom. Goście życzyli cioci zdrowia, sukcesów w pracy, spełnienia marzeń, 
ale najczęściej życzyli jej szczęścia.

– Babciu, a co to właściwie jest szczęście? – spytał Szymek, kiedy już wszyscy usiedli przy 
stole.

– Trudne pytanie. Bo widzisz, dla każdego szczęście może znaczyć coś innego. Ja na przy-
kład jestem szczęśliwa, ponieważ jeszcze wczoraj ciężko mi było chodzić, a dziś noga już wcale 
mnie nie boli – odpowiedziała babcia.

– A ja, chociaż mnie boli noga – wujek Krzysiek poklepał się po gipsie, który sięgał mu pra-
wie do kolana – to i tak jestem szczęśliwy, że mogłem wyjść z domu i się z wami wszystkimi 
spotkać.

– Będę szczęśliwa, jak Paweł wróci z rejsu – westchnęła ciocia Aneta, której mąż był mary-
narzem. 

– Tak sobie myślę, że szczęście może być wielkie jak słoń albo małe jak mrówka. To małe 
trudniej jest zauważyć – odezwał się wujek Marek. 

– Dlatego warto mieć odpowiednie okulary – uśmiechnęła się ciocia Ala zza okularów 
w granatowych oprawkach i podała Szymkowi wielką porcję tortu bezowego.

– Dziękuję. – Chłopiec sięgnął po łyżeczkę. – Ciociu, pożyczysz mi okulary? Tylko na chwilę! 
Proszę!

– A po co ci one?
– Żeby poszukać tego mrówkowego szczęścia. Bo może ono gdzieś tu jest? – Szymon rozej-

rzał się po cukierni.
– Nie mówiłam o nich. – Ciocia Ala zdjęła okulary. – Tylko o takich niewidzialnych okularach, 

przez które człowiek patrzy na świat. 
– I przez nie można zobaczyć szczęście? – dociekał Szymek.
– Sam sprawdź. – Ciocia Ala uśmiechnęła się tajemniczo i dalej kroiła tort.
Szymon zamknął oczy i wyobraził sobie, że zakłada niewidzialne okulary. Potem otworzył 

oczy i rozejrzał się wokoło. 
Mama uśmiechała się, oglądając z babcią zdjęcia, tata dawno nie był tak wesoły jak dziś, cio-

cia Ala pokazywała wujkowi Markowi kamyk z mapą, a przed Szymkiem stał talerzyk z tortem. 
Bita śmietana przypominała grzywy morskich fal, truskawki pachniały latem, beza rozpływała się 
w ustach. I wszyscy byli tu dziś razem!
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„Nie wiem, czy jest małe jak mrówka, czy wielkie jak słoń, ale to na pewno szczęście” – po-
myślał Szymon, sięgając po truskawkę i uśmiechając się szeroko.

Po wysłuchaniu opowiadania dzieci odpowiadają na pytania N., np. O co Szymek zapytał bab-
cię? Co odpowiedzieli chłopcu członkowie rodziny? Co to znaczy, że szczęście może być małe 
jak mrówka albo wielkie jak słoń? Co dla chłopca było szczęściem tego dnia? Jak myślicie, 
o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Co według was oznacza słowo szczęście? Co to znaczy 
mieć szczęście? Co to znaczy być szczęśliwym? • Multiplaneta

• „Szczęśliwe okulary” – zabawa słownikowa. N. prosi dzieci, by założyły niewidzialne szczęś-
liwe okulary i popatrzyły przez nie – przypomniały sobie swoje szczęśliwe chwile. Dzieci przez 
chwilę zastanawiają się, po czym rysują to, co sobie wyobraziły (N. wyznacza czas, np. 10 min). 
Po upływie czasu dzieci opowiadają, co przedstawiają ich rysunki. Następnie pod kierunkiem 
N. układają z liter przygotowanych w I części dnia wyraz SZCZĘŚCIE, przyklejają do kartonu 
i wspólnie odczytują. Przyklejają dookoła swoje prace. • litery wyrazu SZCZĘŚCIE, duży karton, klej

• „Szczęśliwy człowiek” – zabawa rozwijająca świadomość ciała. Dzieci siedzą lub leżą. 
N. prosi, by przypomniały sobie, jak się zachowują, kiedy są szczęśliwe. Pokażcie, jak zacho-
wują się wasze ręce, kiedy są szczęśliwe? A jak zachowuje się wtedy wasza głowa? Jak wa-
sze usta pokazują, że są szczęśliwe? Jak zachowują się szczęśliwe włosy? Jak nogi pokazują,  
że są szczęśliwe? Jak zachowuje się szczęśliwy człowiek? Na koniec dzieci przypominają sobie 
rymowankę w języku angielskim: 

My eyes are green, 
Your eyes are blue, 
I am very happy, 
And so are you!

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19. • szarfy w 4 kolorach, ławeczka gimnastyczna, jeżyki, pachołki, 
motyl na sznurku

– „Kolorowe motyle” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Uczestnicy zabawy siedzą w roz-
sypce w siadzie skrzyżnym. N. rozdaje szarfy w 4 kolorach i zaprasza dzieci do zabaw na letniej 
łące. Dzieci to kolorowe motyle. Na hasło: Czerwony te z czerwonymi szarfami podnoszą się 
i poruszają biegiem między innymi uczestnikami zabawy, ramionami naśladują ruch skrzydeł 
motyla. Zmiana koloru oznacza zmianę biegających. Czerwone motyle przyjmują pozycję sia-
du skrzyżnego, ramiona w pozycji „skrzydełka”, a na łąkę wylatują motyle w kolorze wymienio-
nym przez N. Zabawę powtarzamy kilka razy. Po zabawie dyżurni zbierają szarfy.
– „Co w trawie piszczy?” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dzieci w siadzie 
skrzyżnym wykonują skręty tułowia. Dotykają lewym uchem podłogi, robią wyprost, potem 
prawym uchem i znów wyprost. Powtarzają 6–8 razy.
– „Gąsienica” – ślizg po ławeczce. Ćwiczący w leżeniu przodem podciągają się rękami i wyko-
nują ślizg po ławeczce gimnastycznej. 
– „Z kamyka na kamyk” – zabawa równoważna. Dzieci przechodzą wyznaczony odcinek, stą-
pając po półkulach sensorycznych.
– „Kopczyki kreta” – czworakowanie slalomem. Dzieci pokonują trasę slalomu na czworakach, 
omijając ustawione pachołki.
– „Kto złapie motyla?” – skok dosiężny z rozbiegu. Dzieci podbiegają kolejno do motyla zawie-
szonego na sznurku, wyskakują w górę i lekko trącają go dłonią.
– „Idzie rak” – czworakowanie w podporze tyłem. Ćwiczący w pozycji podporu tyłem poruszają 
się na czworakach na wyznaczonym odcinku.
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– „Zajączki” – przeskoki zwrotne wzdłuż ławeczki gimnastycznej. Dzieci kolejno jedno za dru-
gim wykonują przeskoki zwrotne, z każdym skokiem przesuwają się do przodu. 
– „Chrabąszcz” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci w siadzie klęcznym powoli kroczą palcami dłoni 
do przodu, aż do głębokiego skłonu tułowia w przód, a następnie wykonują wyprost. Ćwiczenie 
powtarzają 6–8 razy.
– Marsz dookoła miejsca ćwiczeń, pomoc w sprzątnięciu przyborów.

• Praca z KP4.32–33 – wypowiedzi na temat ilustracji, czytanie, wnioskowanie na podsta-
wie sytuacji, liczenie elementów, pisanie cyfr. • KP4, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Szczęśliwi czasu nie liczą” – zabawy z zegarem. 
 – „Zegary” – zabawa konstrukcyjna. Dzieci do kawałka styropianu w kształcie kwadratu przy-

czepiają za pomocą szpilek małe (2 x 2 cm) kartoniki z liczbami 1–12 według wzoru (mają two-
rzyć koło). Na środku za pomocą długiej pinezki mocują dwie strzałki (dostają strzałki tej samej 
długości, jedną mają samodzielnie skrócić np. o 2 cm). Strzałki mają się obracać. • kawałki styro-
pianu w kształcie kwadratu, liczby 1–12 , strzałki, nożyczki, szpilki, długie pinezki

 – „Która godzina” – zabawa zegarami. Odczytywanie pełnych godzin, ustawianie wskazówek 
na pełnych godzinach. 

• „Krzyżówka” – zabawa z dzieckiem zdolnym. N. na środku kartki w dużą kratkę rysuje 
w dowolnym układzie 9 okienek i w każde wpisuje 1 literę wyrazu szczęście. Dzieci dopisują 
inne wyrazy zawierające jedną z liter tak, by powstała krzyżówka – 1 litera w 1 kratce. • kartki 
w kratkę, ołówki

• „W tańcu najweselej” – zabawa taneczna przy piosence (s. 123). • CD1.6

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

2.  Coraz dłuższe dni 
wiodąca aktywność: językowa

CELE OGÓLNE: poszerzanie słownika dzieci o pojęcia związane ze słońcem, światłem; doskonalenie 
umiejętności czytania; rozwijanie logicznego myślenia; stwarzanie możliwości do precyzyjnego wyraża-
nia swoich myśli; podnoszenie poczucia własnej wartości.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Podamy sobie ręce” – powitanka. „Czerwcowe dni” – rozmowa z dziećmi na 
podstawie ich wiedzy i obserwacji. „Słońce wschodzi i zachodzi” – zabawa 
z chustą animacyjną.

II.11; III.2; IV.5

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Długie i krótkie dni” – rozmowa na podstawie wiersza. Budowanie logicznej 
wypowiedzi. „Wysoko i nisko” – doświadczenie. Działanie dzieci, obserwacja 
i wnioskowanie na jej podstawie.

IV.2, 5, 11

5. „Kto lubi słońce?” – zabawa językowa. Ćwiczenia w czytaniu, próby pisania. 
Praca z KP4.34 – ćwiczenia w czytaniu, budowanie wypowiedzi, wycinanie i na-
klejanie, kolorowanie według wzoru.

IV.4, 5, 8 

6. „Cień” – zabawa plastyczna w ogrodzie. Rysowanie kredą i malowanie czarną 
farbą lub tuszem.

I.1, 7; IV.1

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Skojarzenia” – zabawa słownikowa. Tworzenie pojęć bliskoznacznych. Praca 
z L73 – rozwijanie logicznego myślenia.

IV.5, 6, 12, 13

9. „Kret w korytarzu” – zabawa ruchowa w parach. „Dłuższy czy krótszy” – roz-
mowa z dziećmi na podstawie obserwacji.

IV.2, 13, 14

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: chusta animacyjna, instrument perkusyjny, lampa halogenowa, kolorowa 
samoprzylepna taśma malarska, mazaki, miarka budowlana zwijana ok. 3 m, 2 kartony ze zdaniami: Kto 
lubi długie dni? Kto lubi noc?, małe kartki, klej, KP4, nożyczki, kredki, karta z konturami sarny, borsuka, 
motyla, kreta, kreda, sztywne kartki, tusz lub czarna farba, pędzle, duże żółte koło, żółte paski papieru 
szerokości ok. 5 cm, czarny mazak, litery wyrazu słońce, L, chusteczki do zawiązania oczu.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Podamy sobie ręce” – powitanka (s. 131). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Czerwcowe dni” – rozmowa z dziećmi. Dzieci na podstawie własnych obserwacji odpo-
wiadają na pytania N. dotyczące środowiska przyrodniczego (różne szaty zwierząt w różnych 
porach roku, długość dnia zimowego i letniego, wygląd roślin). Na koniec układają odpowiedź 
na pytanie: Dlaczego lubię wiosnę/lato?

• „Słońce wschodzi i zachodzi” – zabawa z chustą animacyjną. Dzieci trzymają chustę; jedno 
stoi nieco z tyłu, nie trzyma chusty; chodzi w kierunku przeciwnym niż pozostali. Dzieci z chu-
stą chodzą po obwodzie koła, recytując: Słońce daje światła moc, kiedy zajdzie, będzie noc! 
Na słowo noc wszyscy szybko chowają się pod chustę. Dziecko z tyłu ma za zadanie złapać 
jedno z dzieci w kole, zanim ono schowa się pod chustę. Jeśli nie zdąży, zabawa toczy się dalej 
bez zmian; jeśli mu się uda, złapane dziecko wychodzi poza koło, a to, które łapało, zajmuje jego 
miejsce. • chusta animacyjna

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 (s. 131).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.
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II CZĘŚĆ DNIA

• „Długie i krótkie dni” – rozmowa na podstawie wiersza. 

Słońce
Bożena Forma

Śpią jeszcze ludzie, gdy świt przychodzi, 
zza horyzontu słońce wychodzi.
Wciąż piękne, jasno świeci na niebie, 
ciepłe promienie wysyła do ciebie.
Ogrzewa rośliny, zwierzęta, ludzi, 
wcale się zbytnio przy tym nie trudzi. 
Gdy jest na niebie, wszędzie jest jasno, 
nawet gdy chmury zakryją je ciasno.

Latem jest bardzo wysoko nad ziemią, 
wtedy się wszystkie rośliny zielenią.
Ciepła jest wtedy woda w jeziorach…
Chodźcie się kąpać, słoneczko woła.
A kiedy nisko nad ziemią świeci, 
pełno na ziemi wichrów, zamieci.
Kiedy już zajdzie, to dobrze wiecie, 
panuje ciemność na całym świecie.

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania N.: Komu potrzebne jest słońce? Co się 
dzieje, gdy jest na niebie? O jakiej porze roku słońce jest wysoko na niebie? Jaka pora roku 
panuje, gdy słońce jest nisko? Co się wtedy dzieje? Co to znaczy, że słońce jest wysoko lub ni-
sko nad ziemią? Każde z dzieci kończy zdanie: Słońce to… i stara się zapisać swoją odpowiedź 
na połowie kartki (dzieciom młodszym zapisuje N., a one dyktują kolejne litery). Dzieci zdolne 
pomagają pozostałym. Następnie każdy pasek jest przyklejany do dużego żółtego koła, two-
rząc promień słoneczny. W kole dzieci układają wyraz słońce z rozsypanki literowej. • duże żółte 
koło, żółte paski papieru szerokości ok. 5 cm, czarny mazak, litery wyrazu słońce

• „Wysoko i nisko” – doświadczenie, działanie dzieci. Konieczne jest zaciemnienie sali. Dzie-
ci przyklejają na podłodze 2 paski samoprzylepnej taśmy malarskiej o dł. ok. 3 m każdy (w zależ-
ności od dostępnego miejsca) w formie krzyża. N. świeci lampą (najlepiej halogenową, dającą 
mocne światło), trzymając ją nisko nad miejscem przecięcia się kawałków taśmy. Dzieci zazna-
czają mazakiem na wszystkich ramionach taśmy miejsca, do których dociera światło. Ustala-
ją, w jakiej odległości jest lampa od taśmy (daleko, blisko, wysoko nad nią, nisko). Następnie 
N. podnosi lampę jak najwyżej i dzieci znowu zaznaczają na taśmie miejsca, do których dociera 
światło. Porównują długość obu odcinków i ustalają, kiedy światło oświeca dłuższy odcinek. 
W trakcie pokazu N. opowiada o zależności między wysokością słońca nad ziemią a porami 
roku i długością dnia. • lampa halogenowa, kolorowa samoprzylepna taśma malarska, mazaki, miarka bu-
dowlana zwijana ok. 3 m

• „Kto lubi słońce?” – zabawa językowa. Dzieci mają przed sobą 2 kartony – na jednym 
jest zdanie: Kto lubi długie dni?, a na drugim: Kto lubi noc? Każde dziecko wymyśla odpo-
wiedź do obu pytań i zapisuje bądź rysuje na kartce i podczas rozmowy uzasadnia swój wybór. 
Na koniec dzieci kładą kartki na odpowiednich kartonach. N. kieruje rozmową, podsumowując 
to, co wypracowały dzieci (zwierzęta aktywne nocą i w ciągu dnia, rośliny potrzebują słońca, 
by rosnąć). • 2 kartony ze zdaniami: Kto lubi długie dni?, Kto lubi noc?, małe kartki, kredki, klej

• Praca z KP4.34 – ćwiczenia w czytaniu, budowanie wypowiedzi, wycinanie i naklejanie, 
kolorowanie według wzoru. • KP4, klej, nożyczki, kredki

Dzieci młodsze dostają kartę z czarno-białymi rysunkami borsuka, motyla, sarny, kreta i z pod-
pisami. Mają za zadanie pokolorować zwierzęta i narysować słońce nad tymi, które są aktywne 
w dzień. • karta z konturami sarny, borsuka, motyla, kreta

• „Cień” – zabawa plastyczna na powietrzu. Dzieci dobierają się w pary i na dobrze oświet-
lonej przestrzeni ustawiają się tak, by widzieć swoje cienie. Jedno dziecko z pary przybiera 
jakąś pozę, a drugie obrysowuje jego cień patykiem na piasku lub kredą na asfalcie. Potem 
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następuje zamiana ról. Następnie każde dziecko wybiera sobie 1 dowolny przedmiot – może to 
być zabawka z piaskownicy, patyki lub ręka kolegi – i ustawia go tak, by rzucał cień na kartkę. 
Odrysowuje jego kontur i maluje czarną farbą lub tuszem. • kreda, sztywne kartki papieru, tusz lub 
czarna farba, pędzle

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Skojarzenia” – zabawa słownikowa. Dzieci siedzą w kole. Jedno z nich mówi dowolne 
słowo, a kolega siedzący obok ma za zadanie szybko wymyślić najbliższe skojarzenie. Potem 
sam podaje wyraz, do którego kolejne dziecko wymyśla skojarzenie, itd.

• Praca z L73 – rozwijanie logicznego myślenia. • L, kredki

• „Kret w korytarzu” – zabawa ruchowa w parach. Jedno dziecko z pary ma zawiązane oczy. 
Staje za drugim, kładzie mu rękę na ramieniu. Każda para ma za zadanie dojść w przeciwny ko-
niec sali tak, by nie zderzyć się z inną parą. Dziecko z przodu wydaje polecenia, np. do przodu, 
stop, w prawo, stop. • chusteczki do zawiązania oczu

• „Dłuższy, czy krótszy” – rozmowa z dziećmi na podstawie obserwacji. Dzieci idą z N. tam, 
gdzie rysowały swoje cienie, i przybierają taką samą pozę w miejscu, w którym był narysowa-
ny cień. Sprawdzają, czy teraz cień jest krótszy, czy dłuższy. Snują przypuszczenia, dlaczego 
tak się dzieje. 

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

3.  Odkrywamy rośliny na łące 
wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

CELE OGÓLNE: zapoznanie z popularnymi roślinami łąkowymi; doskonalenie umiejętności sprawnego 
dodawania i odejmowania oraz kodowania i dekodowania informacji; stwarzanie możliwości do uświa-
damiania sobie przez dzieci, czym jest szczęście i w jaki sposób przeżywają je różne osoby. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Podamy sobie ręce” – powitanka. „Nasz zielnik” – działanie dzieci. Przygo-
towanie kącika, próby rozpoznawania roślin, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. 
„Słońce wschodzi i zachodzi” – zabawa z chustą animacyjną.

II.11; III.2; IV.18

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Matematyczne zagadki” – zabawa matematyczna. Ćwiczenia w dodawaniu 
i odejmowaniu. „Kwiatki” – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem 
liczenia.

I.5; IV.15
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

5. „Na łące” – zabawa słownikowa. Rozwiązywanie zagadek. „Koniczyna” – zaba-
wa na koncentrację z elementem ruchu.

III.8; IV.5

6. „Łąka” – rozmowa na podstawie wiersza połączona z działaniem plastycznym. 
Praca z KP4.35 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu oraz czytaniu, rozwi-
janie logicznego myślenia.

III.5; IV.1, 15

7. „Szukamy roślin” – wycieczka na łąkę. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie 
tekstów literackich. 

II.7, 11; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Nasza łąka” – zabawa z kodowaniem. Poruszanie się po planszy zgodnie z in-
strukcją, wchodzenie na konkretne pola.

IV.9, 14

9. „Rośliny na łące” – rozmowa z dziećmi, porządkowanie informacji zebranych 
podczas wycieczki. „Czterolistna koniczyna” – zabawa plastyczna z elemen-
tem arteterapii. Rysowanie szczęśliwych sytuacji.

II.4, 11; IV.1, 11

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki A4, przezroczysta taśma samoprzylepna, mazaki, telefon z dostępem 
do internetu i aplikacją do rozpoznawania roślin, dowolny instrument perkusyjny, kod liczbowo-litero-
wy, kartki z okienkami i zapisanymi w nich działaniami i literami, liczmany, zdjęcia kwiatów: maku, lnu, 
ostu, trawy, stokrotki, rumianku, bębenek, duże błękitne kartony, kartki, kartki w różnych odcieniach 
zieleni, nożyczki, KP4, Notes Odkrywcy, ołówki, z zestawu pomocy do kodowania: plansze, kartoniki 
ze zdjęciami (pszczoła, ul, kwiaty), taśma malarska, uczę.pl, skakanka do oznaczenia trasy, Multiplaneta, 
kwadraty, kredki, klej, duży karton.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. 

• „Podamy sobie ręce” – powitanka (s. 131). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Nasz zielnik” – działanie dzieci. Dzieci gromadzą w wyznaczonym miejscu przyniesione 
rośliny – jeśli nie są przyklejone do kartek, przyklejają je za pomocą taśmy samoprzylepnej 
(1 roślina na 1 kartce). Jeśli znają ich nazwy, podpisują. N. pomaga (nieznanych nazw szukają w in-
ternecie, wykorzystując jedną z aplikacji do rozpoznawania roślin na podstawie zdjęcia). • kartki A4, 
przezroczysta taśma samoprzylepna, mazaki, telefon z dostępem do internetu

• „Słońce wschodzi i zachodzi” – zabawa z chustą animacyjną (s. 135). 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 (s. 131).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Matematyczne zagadki” – zabawa matematyczna. N. dzieli grupę na 6 zespołów zależ-
nie od poziomu sprawności w liczeniu – 2 zespoły stanowią dzieci zdolne matematycznie lub 
sprawnie liczące. W widocznym miejscu wiesza kod do odczytania: MI – 0, W – 1, N – 2, A – 3, 
L – 4, M – 5, E – 6, K – 7, O – 8, S – 9, T – 10. Kolejne zespoły dostają kartkę z okienkami i zapi-
sanymi działaniami i literami: 
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3 + 1 8 – 2 7 – 5

Zespół 1 (len)

3 + 2 9 – 6 4 + 4

Zespół 2 (mak)

7 + 3 R 6 – 3 10 – 9 2 + 1

Zespół 3 (trawa)

5 + 3 10 – 1 2 + 4 10 – 0

Zespół 4 (oset)

R U 3 – 3 2 + 1 6 – 4 4 + 2 8 – 1

Zespół 5 (rumianek)

5 + 4 7 + 3 10 – 2 4 + 3 R 3 + 5 10 – 0 5 + 2 8 – 5

Zespół 6, dzieci zdolne (stokrotka)

Dzieci obliczają i wpisują w okienko odpowiednią literę. Każdy zespół odczytuje powstałe 
słowa i wyjaśnia ich znaczenie – co to jest, jak wygląda. Na koniec dzieci dobierają zdjęcia 
do wyrazów. • kod liczbowo-literowy, kartki z okienkami, działaniami i literami, liczmany, mazaki, zdjęcia 
kwiatów: maku, lnu, ostu, trawy, stokrotki, rumianku

• „Kwiatki” – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem liczenia. Dzieci spacerują 
po sali. Na hasło N.: Kwiatek pięciopłatek tworzą koła ze wskazanej liczby osób. N. za każdym 
razem podaje inną liczbę: dwupłatek, siedmiopłatek, dziesięciopłatek itp. 

• „Na łące” – zabawa słownikowa. N. wykorzystuje zdjęcia z zabawy matematycznej i dokłada 
zdjęcia kwitnących mniszka i koniczyny. Czyta zagadki. 

Z jego żółtych kwiatów
Powstają dmuchawce, 
Które wiatr unosi
Jak małe latawce. (mniszek lekarski)

Biała lub czerwona, 
Trójlistna najczęściej, 
Gdy jest czterolistna, 
To przynosi szczęście. (koniczyna)

Po wysłuchaniu każdej zagadki dzieci kładą klocek na ilustracji, która ich zdaniem jest rozwią-
zaniem. Gdy wszyscy położą klocki, głośno mówią nazwę rośliny. • zdjęcia kwiatów: maku, lnu, 
ostu, trawy, stokrotki, rumianku, mniszka lekarskiego, koniczyny

• „Koniczyna” – zabawa na koncentrację z elementem ruchu. Dzieci stoją w kole. N. podcho-
dzi kolejno do każdego z nich i mówi do ucha kolejne sylaby słowa koniczyna. Każde dziecko 
musi zapamiętać swoją sylabę. Na pojedynczy dźwięk bębenka dzieci zaczynają spacerować 
– każde samo i cicho powtarza swoją sylabę, nasłuchując, co mówią inne dzieci. Jeśli usłyszą 
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kolegów mówiących takie same sylaby, dołączają do nich i dalej chodzą razem. Zabawa koń-
czy się, gdy będzie tyle grup, ile jest sylab w wyrazie. Zabawę powtarzamy z innymi wyrazami, 
np. stokrotka, rumianek. • bębenek

• „Łąka” – rozmowa z na podstawie wiersza połączona z działaniem plastycznym.

Łąka
Małgorzata Strzałkowska

Jak tu pięknie dookoła!
Strumyk szemrze, kwitną zioła, 
skaczą żabki, buczą bączki – 
jak nie lubić takiej łączki?
Pośród kwiatów sobie łażą
Ala, Ola, Staś i Kazio.
Nagle patrzą – jakiś dołek, 
a w tym dołku jest tobołek.
Staś tobołek wyjął z dołka, 
po czym zajrzał do tobołka…
a tam…
– Patrzcie! Stos papierków, 
trzy butelki, pięć cukierków, 
jedna guma…
– Już wyżuta…
– Dwie gazety i pół buta, 
dwie torebki, cztery puszki…
– I zużyte trzy pieluszki!

– Ktoś na łące biwakował  
i te śmieci tu wpakował.
– Cichcem, milczkiem, po kryjomu…
– Zamiast zabrać je do domu.
– Wiecie, jak tak dalej będzie, 
jak będziemy śmiecić wszędzie, 
to się Ziemia zdenerwuje, 
tak, że każdy pożałuje!
– Będzie miała dość brudasów, 
bo jest miła, lecz do czasu!
– Zagra wszystkim nam na nosie 
i przepadnie gdzieś w kosmosie, 
a my zostaniemy sami, 
płynąc luzem pod gwiazdami…
– A więc póki krąży w kółko, 
niech się brudas puknie w czółko!!!
Jak naśmiecisz, to posprzątaj. 
A jak nie, to marsz do kąta. 

N. zadaje pytania, np. Co znalazły dzieci podczas spaceru po łące? Jak się zachowały? O czym 
należy pamiętać podczas wycieczki na łąkę, do parku, do lasu czy w inne miejsca? Dzieci 
dobierają się same w zespoły – każdy zespół dostaje duży niebieski karton, zielony papier 
w różnych odcieniach i kolorowe mazaki. Dzieci wycinają z zielonego papieru źdźbła trawy 
– tną papier przez całą szerokość po lekkim skosie (mają wyjść trójkąty). Przyklejają dookoła 
kartonu. Na białych kartkach rysują inne rośliny według wzoru (zdjęcia kwiatów łąkowych wy-
korzystanych w zabawie matematycznej), wycinają je i naklejają na trawę. • duże błękitne kartony, 
białe kartki, kartki w różnych odcieniach zieleni, mazaki, nożyczki, klej

• Praca z KP4.35 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu oraz czytaniu, rozwijanie logicz-
nego myślenia. • KP4, kredki

• „Szukamy roślin” – wycieczka na łąkę. N. określa zadanie: Odszukajcie i narysujcie 2 różne 
rośliny. Wspólnie ustalimy ich nazwy. Postarajcie się znaleźć koniczynę. Dzieci biorą Notes 
Odkrywcy, ołówki, ustalają, dokąd najlepiej pójść, by wykonać zadanie, i wyznaczają kierunki 
marszu. Jeśli nie ma możliwości pójścia na łąkę, zajęcie można przeprowadzić w przedszkol-
nym ogrodzie, parku, na skwerze lub w trakcie spaceru, oglądając przydomowe ogródki. Jeśli 
N. ma telefon z aplikacją do rozpoznawania roślin na podstawie zdjęcia, warto ją wykorzystać. 
Po powrocie dzieci dzielą się zdobytymi informacjami. • Notes Odkrywcy, ołówki lub kredki, telefon 
z aplikacją do rozpoznawania roślin

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka
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III CZĘŚĆ DNIA

• • „Nasza łąka” – zabawa z kodowaniem.

Poruszanie się po planszy zgodnie z instrukcją. Wchodzenie na konkretne pola. N. wykle-
ja na podłodze z taśmy malarskiej planszę 5 × 5 pól. Umieszcza na nich kartoniki ze zdję-
ciem pszczoły, ula i 4 kwiatów (kartoniki w większym rozmiarze do pobrania z uczę.pl). Prosi, 
by dzieci spróbowały doprowadzić pszczołę do ula, ale tak, by po drodze przysiadła na wszyst-
kich kwiatach. Dzieci najpierw naradzają się, którą drogą musi polecieć pszczoła – mogą ją 
zaznaczyć np. za pomocą skakanki. Potem z pomocą N. kodują trasę za pomocą strzałek kie-
runkowych, np. . Następnie dzieci skracają kod: 4   

 3   2   3  4 . Starają się też wyznaczyć inne trasy.

Jeśli w grupie jest mniej dzieci, zabawę można przeprowadzić na małej planszy do kodowa-
nia, a obszar 5 × 5 wyznaczyć za pomocą sznurka. • z zestawu pomocy do kodowania: plansze, kar-
toniki ze zdjęciami (pszczoła, ul, kwiaty), skakanka do oznaczenia trasy, taśma malarska, uczę.pl, Multi- 
planeta

• „Rośliny na łące” – rozmowa z dziećmi. Dzieci dzielą się informacjami na temat roślin zebra-
nymi podczas wycieczki. Mówią o roślinach, które udało im się znaleźć i narysować (wielkość, 
kolor, budowa, nazwa itp.). • Notes Odkrywcy

• „Czterolistna koniczyna” – zabawa plastyczna z elementem arteterapii. Każde dziecko 
dostaje kwadrat, który składa na pół i wycina z niego serce. N. odwołuje się do wycieczki i prosi, 
by dzieci ułożyły ze swoich serc liść koniczyny. Przypomina, jak on wygląda. Wyjaśnia, że zdarza 
się czterolistna koniczyna, o której się mówi, że ten, kto ją znajdzie, będzie miał szczęście. Prosi, 
by dzieci zastanowiły się i narysowały sytuację, w której czuły się szczęśliwe. Po narysowaniu 
opowiadają o rysunku. Na koniec ze swoich rysunków układają czterolistne koniczyny i przykle-
jają na dużym kartonie. N. pisze tytuł Jestem szczęśliwy, gdy… • kwadraty, kredki, klej, duży karton, 
mazak

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.
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4.  Zwierzęta na łące 
wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE: wprowadzenie tańca „Stonoga”; kształtowanie wrażliwości muzycznej na barwę dźwię-
ku i rytm; uświadamianie znaczenia małych zwierząt dla środowiska oraz konieczności ich ochrony. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Podamy sobie ręce” – powitanka. „Bocian i żaby” – zabawa ruchowa. „Koncert 
na łące” – zabawa na koncentrację

I.5; III.2, 8

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Co słychać na łące?” – zabawy muzyczno-ruchowe: „Wyprawa” – zabawa 
ruchowo-rytmiczna. „Taniec motyli i żab” – improwizacja ruchowa. „Motyle 
i żaby” – różnicowanie barwy dźwięku. „Ślady” – integracja muzyki z plastyką. 
„Stonoga” – zabawa taneczna przy piosence.

I.5; IV.7

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19. I.5, 8, 9 

6. „Mieszkańcy łąki” – rozwiązywanie zagadek, rozmowa na podstawie obrazków. 
Praca z CziP73 – czytanie i pisanie po śladzie nazw zwierząt, podział na katego-
rie. Praca z L74 – czytanie pytań, przeliczanie, pisanie cyfr w kratkach.

I.7, 9; IV.2, 4, 8, 
15, 21

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Stworzonka” – rozmowa na podstawie wiersza. „Owady” – zabawa twórcza. II.10, 11; IV.5

9. „Kolorowe motyle” – zabawa plastyczna. Komponowanie z kółek. „Skoki żaby” 
– zabawa z dzieckiem zdolnym.

IV.2, 11, 15

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: krzesełka, woreczki w 4 kolorach, dowolny instrument perkusyjny, szarfy, 
kartki, kredki pastelowe, CD2, Alfabet, zdjęcia (komar, biedronka, mrówka, pszczoła, bocian, ślimak, 
trzmiel, pająk, konik polny, motyl, kret itp.) i podpisy, kolorowy motyl na sznurku, jeżyki, pachołki, ła-
weczka gimnastyczna, CziP, kontury owadów do kalkowania, papier śniadaniowy, L, ołówki, karta z licz-
bami, kwiatami i zwierzętami, kredki, kolorowe gazety, szablony kółek w różnych rozmiarach, nożyczki, 
klej, plansza do gry, pionek.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. 

• „Podamy sobie ręce” – powitanka (s. 131). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Bocian i żaby” – zabawa ruchowa. Dziecko – bocian chodzi pomiędzy krzesłami ustawio-
nymi w rozsypce, licząc w myślach do 20. W tym czasie dzieci – żaby siedzą schowane pod 
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krzesłami. Nie mogą się poruszyć ani odezwać – która to zrobi, zostaje złapana przez bocia-
na i musi odejść na bok. Po odliczeniu bocian odlatuje do gniazda – siada z boku w siadzie 
skrzyżnym i znów odlicza do 20. Wtedy wszystkie żaby, także te złapane, biegają pomiędzy 
krzesełkami. Gdy bocian podnosi się i idzie, żaby muszą bardzo szybko uciec do swoich kry-
jówek – zabawa toczy się od początku. Dość często należy zmieniać dzieci w roli bociana.  
• krzesełka

• „Koncert na łące” – zabawa na koncentrację. Dzieci mają do dyspozycji 4 kolory worecz-
ków. Do każdego koloru przyporządkowują sygnał dźwiękonaśladowczy z ruchem, np. czerwo-
ny – kle, kle i klaskanie w wyciągnięte przed siebie ręce; zielony – kum, kum i przysiad podparty, 
żółty – bzy, bzy i machanie dłońmi rąk przyciągniętych do tułowia, niebieski – plum, plum i na-
śladowanie ruchów skrzeli ryb dłońmi przyłożonymi do policzków. N. kładzie dowolny wore-
czek, a dzieci wykonują ruch i naśladują odgłos. Kolejne dziecko dokłada inny woreczek, a grupa 
wykonuje ruchy i mówi wyrazy, zaczynając od pierwszego, itd. • woreczki w 4 kolorach

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 (s. 131).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Co słychać na łące?” – zabawy muzyczno-ruchowe. 
 – „Wyprawa” – zabawa ruchowo-rytmiczna. Marsz, bieg podskoki w podanym rytmie. Dzieci 

poruszają się w rozsypce w różnych kierunkach zgodnie z rytmem; uważają, by się nie potrą-
cać. • melodia  uczę.pl

 – „Taniec motyli i żab” – improwizacja ruchowa. Dzieci dzielą się na 2 grupy: fruwające motyle 
i skaczące żaby. Słuchają utworu „Rondo”. Podczas głośnych dźwięków instrumentów smycz-
kowych poruszają się tylko motyle, w trakcie głośnych dźwięków instrumentów dętych – żaby. 
Jeśli słychać oba rodzaje instrumentów, poruszają się wszystkie dzieci. • CD2.33

 – „Motyle i żaby” – różnicowanie barwy dźwięku. Każde dziecko dostaje 2 szarfy i trzyma 
je za jeden koniec. Podczas utworu „Rondo” porusza nimi: do instrumentów smyczkowych 
rysuje na podłodze w pozycji stojącej pętle i fale w różne strony (lot motyli), do instrumentów 
dętych – przykłada punktowo do podłogi (skoki żaby). • szarfy, CD2.33

 – „Ślady” – integracja muzyki z plastyką. Dzieci przy stoliku mają przygotowane kartki i kredki 
pastelowe. Podczas słuchania utworu „Rondo” rysują zgodnie z melodią i wcześniejszymi za-
bawami kolejno pętle (linie ciągłe) oraz punkty (kropki, kreski). • kartki, kredki pastelowe, CD2.33

 – „Stonoga” – zabawa taneczna przy piosence. Dzieci ustawiają się w 8-osobowe rzędy, ręce 
trzymają na biodrach osób z przodu. Podczas piosenki „Stonoga” poruszają się rzędami 
do przodu. • melodia  uczę.pl

Stonoga 
sł. i muz. tradycyjne

Idzie, idzie stonoga, stonoga, stonoga,  Dzieci idą 4 kroki do przodu.

aż się trzęsie podłoga, podłoga W miejscu mocno tupią nogami.

bęc. Podskakują.

Pierwsza noga, druga noga, …  Zaczynając od pierwszego aż do przedostatniego, wysta-

wiają prawe (w kolejnym powtórzeniu lewe) nogi.

siódma noga i… 
odwłok. Ostatnie dziecko kręci biodrami.
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• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 (s. 133). 

• „Mieszkańcy łąki” – rozwiązywanie zagadek, rozmowa na podstawie obrazków. Dzieci 
mają do dyspozycji Alfabet, pracują w parach – dziecko czytające z nieczytającym. Po wysłu-
chaniu zagadki układają z liter rozwiązanie.

Choć jest bardzo mały, 
Z nikim się nie liczy – 
Podstępnie krew pije 
I okropnie bzyczy! (komar)

Bywa biały, modry, 
Różnokolorowy, 
Bielinek, modraszek
Albo paź królowej. (motyl)

N. zadaje pytanie: Jakie inne zwierzęta można spotkać na łące? Dzieci wymieniają, określają, 
w czym te zwierzęta są do siebie podobne, a czym się różnią. Oglądają zdjęcia i dobierają 
do nich podpisy. N. podaje nazwy zwierząt w języku angielskim (komar – mosquito, biedron-
ka – ladybird, ladybug, mrówka – ant, pszczoła – bee, bocian – stork, ślimak – snail, trzmiel 
– bumblebee, pająk – spider, konik polny – grasshopper, motyl – butterfly, kret – mole). Dzieci 
układają zdjęcia według kategorii, np. zwierzęta fruwające, pełzające, pływające, owady, pta-
ki. Określają cechy zewnętrzne ptaków i owadów – podobieństwa i różnice. • Alfabet, zdjęcia  
(komar, biedronka, mrówka, pszczoła, bocian, ślimak, trzmiel, pająk, konik polny, motyl, kret itp.) i podpisy

• Praca z CziP73 – czytanie i pisanie po śladzie nazw zwierząt, podział na kategorie. • CziP, 
kredki

Dzieci młodsze odrysowują przez papier śniadaniowy kontury owadów z zasobów N. i je ko-
lorują. • kontury owadów do kalkowania, papier śniadaniowy, ołówki, kredki

• Praca z L74 – czytanie pytań, przeliczanie, pisanie liczb w kratkach. • L, ołówki

Dzieci młodsze rysują wskazaną liczbę elementów. N. przygotowuje kartę – po lewej stronie 
zapisuje liczby 1–10, obok których jest zdjęcie kwiatu lub zwierzęcia żyjącego na łące. Dziecko 
ma narysować wskazaną liczbę kwiatów lub zwierząt. • karta z liczbami, kwiatami i zwierzętami, 
kredki 

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Stworzonka” – rozmowa na podstawie wiersza.

Stworzonka
Agnieszka Frączek

„Kto powymyślał takie stworzonka 
jak żuk lub stonka? 
Albo biedronka? 
Po co na świecie mieszkają jeże, 
pchły i komary? 
Lub nietoperze? 
Do czego niby służy ropucha? 
Lub taka mucha, 
wielka jak klucha?”
Po co? Dlaczego?

Nie wiem, kolego…
Lecz pewna jestem tego jednego: 
żuczek czy stonka, 
pchła czy biedronka, 
nawet te całkiem małe stworzonka – 
chcą między nami czuć się bezpiecznie. 
A więc ich nie dręcz, 
proszę serdecznie. 
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Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania N.: Co pożytecznego dla człowieka 
robią owady? Dlaczego musimy dbać o małe stworzenia? N. podkreśla, że każde stworze-
nie, które spotykamy, jest ważne dla środowiska – pszczoły i motyle, a nawet muchy zapylają 
niektóre gatunki roślin, ptaki dają nam swój śpiew i zjadają nieprzyjemne owady (np. komary), 
krety zjadają szkodniki roślin, mrówki sprzątają, a do tego każde stworzenie widzi i czuje – 
także ból. Dlatego nie zabijamy i nie dręczymy stworzeń. 

• „Owady” – zabawa twórcza. N. prosi, by dzieci wyobraziły sobie, jakim chciałyby być owa-
dem i dlaczego. O co poprosiłbyś człowieka? Narysuj to. Dzieci rysują, a gdy skończą, dzielą się 
swoimi przemyśleniami i wypowiadają na temat rysunku. N. wpisuje na rysunku prośbę stwo-
rzonka, np. Ja biedronka proszę o… • kartki, kredki

• „Kolorowe motyle” – zabawa plastyczna. Dzieci na kartkach z kolorowych gazet rysują 
koła o różnej średnicy, wycinają i składając je oraz łącząc, komponują motyla – wygląd zależy 
od inwencji dziecka. N. zwraca uwagę na symetrię w jego budowie. Całość może być skompo-
nowana z kółek albo niektóre elementy mogą być dorysowywane, np. tułów, czułki. • kolorowe 
gazety, szablony kół w różnych rozmiarach, ołówki, nożyczki, klej, kartki

• „Skoki żaby” – zabawa z dzieckiem zdolnym. N. wykorzystuje dowolną planszę do gry. 
Ustawia pionek na polu START, a następnie od razu przestawia na dalsze pole. Dziecko ma za za-
danie policzyć i odpowiedzieć na pytanie: Ile pół przeskoczyła żaba? Zabawa toczy się, dopóki 
żaba – pionek nie dojdzie do końca planszy. • plansza do gry, pionek

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

5.  Wyprawa na letnią łąkę 
wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: poznanie sposobu wykonania różnych zwierząt z wykorzystaniem koła; kształtowa-
nie sprawności manualnej, grafomotorycznej, umiejętności komponowania elementów oraz myślenia 
przyczynowo-skutkowego; uświadamianie różnorodności gatunkowej łąki jako jednego z ekosystemów; 
dostrzeganie elementów przyrodniczych jako źródła doznań estetycznych.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Podamy sobie ręce” – powitanka. „Rytmiczna stonoga” – zabawa z rytmem. 
Powtarzanie rytmu. „Stonoga” – zabawa taneczna. 

III.2; IV.7

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Kolorowa łąka” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna w zespołach: „Mniszki 
lekarskie”, „Gąsienice”, „Ślimaki” – odrysowywanie od szablonu, wycinanie, 
składanie, komponowanie.

I.7, 9 

5. „Podaj dalej” – zabawa słuchowa. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej. „Przej-
ście przez kładkę” – zabawa ruchowa.

I.5; IV.2
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

6. „Łąkowa muzyka” – zabawa rytmiczna z wykorzystaniem instrumentów. Praca 
z KP4.36 – uzupełnianie ilustracji, budowanie wypowiedzi, wskazywanie wy-
różnionych elementów. Praca z CziP74 – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, 
układanie wyrazów z głosek innych wyrazów, pisanie liter w liniaturze, czytanie 
tekstu, rysowanie po śladzie.

IV.4, 5, 7, 8, 21

7. „Mieszkańcy ogrodu” – obserwacja zwierząt w ogrodzie przedszkolnym lub 
na łące. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

II.7, 11; III.5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Uparta woda” – doświadczenie. Działanie, obserwacja, próby wnioskowania 
na podstawie zaobserwowanych efektów.

IV.11, 13

9. „Nasze obserwacje” – rozmowa z dziećmi. Podsumowanie wiedzy zebranej 
podczas obserwacji owadów. „Kret w korytarzu” – zabawa ruchowa. „Motylek 
cytrynek” – zabawa językowa z elementem liczenia.

IV.2, 5, 18

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: okrągłe płatki kosmetyczne, narysowane na zielonej kartce listki o długości 
ok. 12 cm i łodygi ok. 15 cm, koła o średnicy płatka kosmetycznego na żółtej kartce, duże niebieskie 
brystole, kredki świecowe lub pastelowe, ołówki, nożyczki, klej, szablony dużych kół o różnych średni-
cach, szablon małego koła, kolorowy papier, dowolna maskotka, gruba lina, kołatki, trójkąty, dzwonki, 
drewienka, KP4, CziP, kredki, karta z wykropkowanym śladem motyla, kolorowe konfetti, wyraz motyl 
do czytania globalnego, sylaby do ułożenia wyrazu motyl, Notes Odkrywcy, pojemniki z lupą do obser-
wowania owadów, białe butelki z wąską szyjką (po syropie lub soku), lejek, plastelina, szklanka, woda, 
słomka, telefon z aplikacją do rozpoznawania owadów, liczby 1–5 (np. z Alfabetu), 5 zdjęć przedstawia-
jących stadia rozwoju motyla (po drugiej stronie zapisane działania). 

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. 

• „Podamy sobie ręce” – powitanka (s. 131). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Rytmiczna stonoga” – zabawa z rytmem6. Dzieci siedzą w 2 rzędach – mogą być równo-
legle do siebie. N. wystukuje dowolny rytm palcem na plecach ostatniego dziecka z każdego 
rzędu. Rytm jest przekazywany dalej przez kolejne dzieci aż do początku rzędu. Podczas kolej-
nych powtórzeń rytm wysyła wybrane dziecko. 

• „Stonoga” – zabawa taneczna (s. 143).

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 (s. 131).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Kolorowa łąka” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna w zespołach. Dzieci dzielą się na 3 ze-
społy; każdy z nich będzie robił co innego: 

6 Urszula Smoczyńska-Nachtmann, Muzyka dla dzieci, WSiP, Warszawa 1992, s. 436.
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 – „Mniszki lekarskie”. Każde dziecko do-
staje 2 okrągłe płatki kosmetyczne i ele-
menty narysowane na kolorowych kart-
kach – do wycięcia: 2 listki o długości 
ok. 12 cm i 2 łodygi o długości ok. 15 cm 
na zielonej kartce, 2 koła o średnicy takiej 
jak płatki kosmetyczne na żółtej kartce. 
Dzieci wycinają elementy. Liście składają 
wzdłuż w harmonijkę; żółte kółka nacinają 
w trawkę dookoła i lekko wywijają do góry. 
Płatki kosmetyczne zszywają zszywaczem 
i także wywijają w górę, rozdzielając po-
szczególne warstwy. Każde dziecko nakle-
ja swoją pracę na dużym niebieskim brystolu. Pod mniszkiem przykleja zielony pasek papieru 
oddarty z dużej kartki – kawałek trawy. • 2 okrągłe płatki kosmetyczne, 2 listki o długości ok. 12 cm  
i 2 łodygi ok. 15 cm na zielonej kartce, 2 koła o średnicy płatka kosmetycznego na żółtej kartce, duże niebie-
skie brystole, kredki świecowe lub pastelowe

 – „Gąsienice”. Każde dziecko wybiera 2 kolory papieru. Wycina z nich 
po 3 kółka o średnicy nie mniejszej niż 3 cm. Pięć kółek składa na pół 
i skleja w szeregu, wkładając kawałkami jedno w drugie. Na ostatnim 
rysuje oczy i uśmiech oraz przykleja 2 krótkie paski – czułki. Dzieci 
przyklejają swoje gąsienice pomiędzy mleczami. • 2 różne kolory pa-
pieru, szablon koła, ołówki, nożyczki, klej

 – „Ślimaki”. Każde dziecko wycina z papieru 2 koła – jedno nieco więk-
sze od drugiego, 2 paski na czółki i 2 małe kółka na oczy. Większe koło 
składa na pół. Na mniejszym, zaczynając od środka, rysuje spiralę, 
ozdabia ją kredkami świecowymi lub pastelowymi tak, by wyglądała 
jak muszla. Przykleja nieco z tyłu na złożone na pół koło. Na środ-
ku małych kółek rysuje kropki – źrenice. Oczy przykleja na jednym 
końcu pasków. Tak powstałe czułki z oczami przykleja do złożonego 
kółka przed muszlą. Ślimaki dzieci naklejają na karton z innymi praca-
mi. Pomiędzy naklejonymi elementami rysują kępki trawy, na środku 
słońce, chmurę, z której może padać deszcz, tęczę lub inne elementy 
według własnego pomysłu. • szablony dużych kół o różnych średnicach, 
szablon małego koła, kolorowy papier, ołówki, klej, nożyczki

• „Podaj dalej” – zabawa słuchowa. N. ma maskotkę. Wymyśla 
i mówi wyraz, podając maskotkę dziecku siedzącemu obok. Dziecko 
wyróżnia ostatnią głoskę w wyrazie N. i mówi inny, zaczynający się 
tą głoską, podając maskotkę kolejnemu dziecku. Zabawa toczy się 
do czasu, aż maskotka wróci do N. • maskotka 

• „Przejście przez kładkę” – zabawa ruchowa. Na podłodze leży gruba lina. Dzieci mają 
za zadanie przejść po niej stopa za stopą, tak by nie spaść. • gruba lina

• „Łąkowa muzyka” – zabawa rytmiczna. Dzieci są podzielone na 4 zespoły: mrówki, motyle, 
biedronki, koniki polne. Każdy zespół ma inny rodzaj instrumentów i inny rytm do odtworzenia:

mrówki – kołatki            
 szu szu szu szu
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motyle – trójkąty   � �     � �
 fur furfur fur furfur

biedronki – dzwonki � � � �   � � � �
 tutututu tutututu

koniki polne – drewienka � �– –�   � �– –�
 hop-hop hop-hop

N. dyryguje, sygnalizując kolejność włączania się grup do realizacji rytmu – wskazuje i począt-
kowo wymienia nazwy owadów w języku polskim, a w kolejnych powtórzeniach – w angiel-
skim (s. 144). Najpierw każda grupa gra osobno, potem po 2 razem, potem 3 razem, a na końcu 
wszyscy. • kołatki, trójkąty, dzwonki, drewienka

• Praca z KP4.36 – uzupełnianie ilustracji, budowanie wypowiedzi, wskazywanie wyróżnio-
nych elementów. • KP4

• Praca z CziP74 – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, układanie wyrazów z głosek in-
nych wyrazów, pisanie liter w liniaturze, czytanie tekstu, rysowanie po śladzie. • CziP, ołówki, 
kredki

Dzieci młodsze rysują po wykropkowanym śladzie motyla (zasoby własne N.), wyklejają środek 
skrzydeł kolorowym konfetti, a resztę kolorują. Motyla podpisują sylabami według wzoru –  
N. prezentuje wyraz motyl i przygotowuje sylaby do jego ułożenia. • karta z wykropkowanym śla-
dem motyla, kolorowe konfetti, klej, wyraz motyl do czytania globalnego, sylaby do ułożenia wyrazu motyl

• „Mieszkańcy ogrodu” – obserwacja zwierząt w ogrodzie przedszkolnym lub na łące. 
Dzieci z wykorzystaniem Notesu Odkrywcy, pojemników z lupą do obserwacji drobnych zwie-
rząt, ołówków i kredek obserwują owady w ogrodzie przedszkolnym lub na łące. N. określa 
zadanie: Odszukajcie i narysujcie 2 różne owady. Pamiętajcie, żeby po wykonaniu zadania je 
wypuścić. Dzieci pracują w 3–4-osobowych zespołach. • Notes Odkrywcy, pojemniki z lupą do obser-
wowania owadów ołówki lub kredki

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Uparta woda” – doświadczenie7. Każde dziecko ma butelkę z wąską szyjką (np. po syro-
pie), lejek z wąskim odpływem, plastelinę, szklankę z wodą, słomkę. Dzieci umieszczają lejek 
w pustej butelce i zaklejają bardzo szczelnie plasteliną szczelinę pomiędzy szyjką butelki a od-
pływem lejka. Następnie ostrożnie próbują wlać wodę do butelki. (Uwaga! Woda nie będzie 
wpływać do butelki, ponieważ znajdujące się w niej powietrze nie ma ujścia). 
Następnie wkładają słomkę do szklanki z wodą, zatykają otwór słomki palcem i przenoszą 
wodę znajdującą się w słomce do butelki – wkładają słomkę do otworu lejka i unoszą palec 
(woda powinna się wylać ze słomki do butelki, gdyż powietrze znajdujące się w butelce zna-
lazło ujście przez otwór w słomce). N. zadaje dzieciom pytania: Jak myślicie, czy butelka jest 
pusta? Dlaczego woda nie chce wpływać, gdy wlewamy ją szklanką, a wpływa, gdy przenosi-
my ja słomką? Dzieci snują przypuszczenia – N. nie krytykuje, nie poprawia ani nie komentuje 
w żaden sposób odpowiedzi dzieci. Na koniec udziela wyjaśnień. • biała butelka z wąską szyjką (po 
syropie lub soku) dla każdego dziecka, lejek, plastelina, szklanka, woda, słomka

7 Hans Jurgen Press, Przez zabawę do nauki, Świat Książki, Warszawa 1997, s. 43.
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• „Nasze obserwacje” – rozmowa z dziećmi. Dzieci w grupach, w których prowadziły ob-
serwacje owadów, opowiadają o tym, co udało im się zebrać i narysować – jak wyglądał owad, 
którego rysowały, jak się nazywał. Jeśli nie znają nazwy, starają się ją odszukać w zasobach inter-
netowych. • Notes Odkrywcy, telefon z aplikacją do rozpoznawania owadów

• „Kret w korytarzu” – zabawa ruchowa. Dzieci ustawione w szeregu robią klęk podparty – 
tunel. Ostanie dziecko ma za zadanie przejść przez tunel i stanąć na końcu. Zabawa kończy się, 
gdy wszystkie dzieci przejdą przez tunel.

• „Motylek cytrynek” – zabawa językowa z elementem liczenia. N. układa liczby 1–5 jedna 
obok drugiej. Dzieci w tym czasie dokonują obliczeń działań zapisanych na kartkach i układają 
je pod liczbą będącą wynikiem działania. Po drugiej stronie każdej kartki z działaniem jest zdję-
cie przedstawiające jedno ze stadiów rozwoju motyla: jaja pod liściem: 6 – 5; gąsienica: 7 – 5, 
kokon: 9 – 6, końcówki skrzydeł wystające z kokonu: 8 – 4, cały motyl cytrynek: 7 – 2. Dzieci 
odwracają kartki i przyglądają się zdjęciom. N. daje im wyrazy do czytania globalnego: jaja, gąsie-
nica, kokon, motyl cytrynek, a dzieci kładą je pod odpowiednimi zdjęciami. Następnie układają 
wspólnie opowiadanie do zdjęć – zaczyna N., mówiąc: Pewnego słonecznego dnia…, a dziecko 
powtarza to, co usłyszało, i dopowiada ciąg dalszy. Dzieci kolejno powtarzają to, co zostało już 
wymyślone, i dokładają swój fragment. • liczby 1–5 (np. z Alfabetu), 5 zdjęć (po jednej stronie działania, 
po drugiej stadia rozwoju motyla) ze zbiorów własnych N.

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

• List do rodziców  uczę.pl
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Tydzień XXXVIII
Idzie lato przez świat

1.  W stawie 
wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

CELE OGÓLNE: wprowadzenie nazw roślin i zwierząt zamieszkujących staw; kształtowanie świadomości 
ekologicznej dzieci; uświadamianie znaczenie i roli stawu dla życia zwierząt i człowieka. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Podamy sobie ręce” – powitanka. „Szczęśliwe okulary” – praca konstrukcyj-
na z rolek po papierze. Składanie, sklejanie, ozdabianie. „Stonoga” – zabawa 
taneczna.

I.5, 6, 7; III.2

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „W stawie” – zabawa językowa z czytaniem, wypowiedzi na temat ilustracji. 
Praca z KP4.37 – wskazywanie elementów niepasujących do obrazka, wypo-
wiedzi na temat ilustracji, porządkowanie sekwencji czasowych.

IV.2, 4, 5, 21

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19. I.5, 8, 9

6. „Ryby, żaby i raki” – słuchanie wiersza, rozmowa na podstawie treści. „Zrób-
my coś” – zabawa ruchowa do wiersza. „Przez szczęśliwe okulary” – zabawa 
plastyczna. Uwrażliwianie na walory estetyczne środowiska przyrodniczego, 
postrzeganie zwierząt jako istot czujących.

I.5; II.10, 11; IV.1, 
2, 18

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Plum i brekekekeks”– zabawa na koncentrację. Reagowanie na słowa w tekście 
literackim. „Złap rybę” – zabawa ruchowa bieżna.

I.5; III.8

9. „Żaba” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna. Konstruowanie z papieru. „Zagadki 
z kratki”– zabawa z dzieckiem zdolnym. Kodowanie i dekodowanie informacji.

I.7, 9; IV.9

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: rolki po papierze toaletowym, ołówki, nożyczki, mocny klej lub zszywacz, 
kolorowe konfetti, papier kolorowy, mazaki, CD2, ilustracja pokazująca staw w przekroju wraz z oto-
czeniem, roślinami i zwierzętami, nazwy roślin do czytania globalnego na jasnozielonej kartce i nazwy 
zwierząt na żółtej, KP4, zdjęcie fragmentu stawu z liniami dzielącymi je na 9 części, nożyczki, kartki, 
piłka, kredki, kolorowy motyl na sznurku, szarfy w 4 kolorach, jeżyki, pachołki, ławeczka gimnastyczna, 
kolorowe kartki, czarny mazak, kratownice, kredki.
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I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna 
z dziećmi.

• „Podamy sobie ręce” – powitanka (s. 131). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Szczęśliwe okulary” – zabawa konstrukcyjna. Dzieci odcinają 
z rolki dwa krążki o szerokości ok. 2 cm każda. Pozostałą część nacinają 
według pokazanego schematu. Dwa zewnętrzne elementy odginają 
na boki. Część środkową rozcinają, owijają wkoło i doklejają. Odcię-
te wcześniej krążki rozcinają i prostują, robiąc z nich uszy okularów. 
Mocują za pomocą kleju na gorąco lub zszywają. Ozdabiają okulary 
według własnego pomysłu. • rolki po papierze toaletowym, ołówki, nożyczki, klej na gorąco z pistole-
tem, inny mocny klej lub zszywacz, kolorowe konfetti, papier kolorowy, mazaki

• „Stonoga” – zabawa taneczna (s. 143).

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 (s. 131).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „W stawie” – zabawa językowa z czytaniem. N. prezentuje dzieciom ilustrację przedstawia-
jącą przekrój przez staw (z zasobów własnych) z roślinami, zwierzętami (w tym także owadami, 
rybami, płazami). Dzieci podają nazwy roślin i zwierząt, a N. wprowadza część z nich w języku 
angielskim (np. żaba – frog, ryba – fish, motyl – butterfly, ptak – bird, trawa – grass, ważka – 
dragonfly). Dzieci budują krótkie wypowiedzi na temat tego, co widać na ilustracji z uwzględ-
nieniem określeń odnoszących się do kierunków na kartce: w górnej części, dolnej, po lewej, 
w prawym dolnym rogu, na środku itp. Następnie umieszczają przygotowane napisy do czyta-
nia globalnego we właściwych miejscach (nazwy roślin: tatarak, pałka wodna, lilie wodne; na-
zwy zwierząt: karp, szczupak, rak, żaba, kaczka, ważka, komar, pająk topik itp.). Dzieci losują 
etykiety i wspólnie z kolegami starają się odczytać wyraz oraz przyczepić go we właściwym 
miejscu. Na koniec każde odpowiada na pytanie: Co najbardziej podoba ci się na tej ilustracji 
i dlaczego? • ilustracja pokazująca staw w przekroju wraz z otoczeniem, z roślinami i zwierzętami (z zasobów 
własnych N.), napisy do czytania globalnego (nazwy roślin na jasnozielonej kartce i zwierząt na żółtej)

• Praca z KP4.37 – wskazywanie elementów niepasujących do obrazka, wypowiedzi na te-
mat ilustracji, porządkowanie sekwencji czasowych. • KP4, kredki, nożyczki, klej

Dzieci młodsze dostają zdjęcie przedstawiające fragment stawu. Po drugiej stronie są naryso-
wane linie w pionie i poziomie dzielące je na 9 części. Dzieci rozcinają zdjęcie, składają ponow-
nie i naklejają na kartce. • zdjęcie fragmentu stawu z liniami do pocięcia, nożyczki, kartki, klej

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 (s. 133). 

• „Ryby, żaby i raki” – słuchanie wiersza, rozmowa na podstawie treści.

Ryby, żaby i raki
Jan Brzechwa

Ryby, żaby i raki
Raz wpadły na pomysł taki, 
Żeby opuścić staw, siąść pod drzewem
I zacząć zarabiać śpiewem.
No, ale cóż, kiedy ryby
Śpiewały tylko na niby, 

Żaby
Na aby-aby, 
A rak
Byle jak.
Karp wydął żałośnie skrzele:
„Słuchajcie mnie, przyjaciele, 
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Mam sposób zupełnie prosty –
Zacznijmy budować mosty!”.
No, ale cóż, kiedy ryby
Budowały tylko na niby, 
Żaby
Na aby-aby, 
A rak
Byle jak.
Rak tedy rzecze: „Rodacy, 
Musimy się wziąć do pracy, 
Mam pomysł zupełnie nowy –
Zacznijmy kuć podkowy!”.
No, ale cóż, kiedy ryby
Kuły tylko na niby, 
Żaby
Na aby-aby, 
A rak
Byle jak.
Odezwie się więc ropucha:
„Straszna u nas posucha, 
Coś zróbmy, coś zaróbmy, 
Trochę żywności kupmy!

Jest sposób, ja wam mówię, 
Zacznijmy szyć obuwie!”.
No, ale cóż, kiedy ryby
Szyły tylko na niby, 
Żaby
Na aby-aby, 
A rak
Byle jak.
Lin wreszcie tak powiada:
„Czeka nas tu zagłada, 
Opuściliśmy staw przeciw prawu –
Musimy wrócić do stawu”.
I poszły. Lecz na ich szkodę
Ludzie spuścili wodę.
Ryby w płacz, reszta też, lecz czy łzami
Zapełni się staw? Zważcie sami, 
Zwłaszcza że przecież ryby
Płakały tylko na niby, 
Żaby
Na aby-aby, 
A rak
Byle jak.

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania, np. Jak myślicie, dlaczego zwierzęta 
opuściły staw? Jakie zwierzęta mówią w poszczególnych zwrotkach wiersza? Czym chciały się 
zająć po opuszczeniu stawu? Dlaczego nic im się nie udawało? Jak zakończyła się ta historia? 
Co to znaczy, że ludzie spuścili wodę? Do czego potrzebne są stawy? Jeśli nie powiedzą tego 
dzieci, N. podkreśla rolę stawu jako ekosystemu, schronienia dla wielu gatunków zwierząt, 
poidła dla ptaków, miejsca rozmnażania się żab i ryb. Podkreśla też walory estetyczne – duża 
ilość zieleni, odgłosów, możliwość wypoczynku itp. N. pyta: Czy historia z wiersza mogła się 
wydarzyć naprawdę? Jaki według was jest nastrój tego wiersza? Jak się czuliście podczas jego 
słuchania?

• „Zróbmy coś” – zabawa ruchowa do wiersza. N. recytuje tekst wiersza. Dzieci wykonują 
czynności – podczas pierwszej zwrotki improwizują dowolny śpiew (każde samo), podczas dru-
giej – mają zbudować ze swoich ciał jeden most w dowolny sposób, podczas trzeciej – naśladu-
ją uderzanie wielkim młotem (stoją w rozkroku, łączą dłonie i naśladują uderzanie z góry na dół 
ze skłonem w przód), podczas czwartej – siedząc w rozsypce, podają sobie piłkę (do dowolnych 
osób), a podczas ostatniej – udają, że płaczą. • piłka

• „Przez szczęśliwe okulary” – zabawa plastyczna. Dzieci zakładają szczęśliwe okulary, które 
zrobiły w I części dnia. N. opowiada: Założyliście szczęśliwe okulary. Patrząc przez nie, można 
zobaczyć, co trzeba robić, by wszyscy byli szczęśliwi. Popatrzcie teraz na zwierzęta i rośliny 
w stawie. Powiedzcie, jak człowiek powinien postępować, żeby były szczęśliwe. Dzieci naj-
pierw opowiadają, a następnie rysują. Na koniec opowiadają o tym, co przedstawiły na rysunku. 
• okulary wykonane w I części dnia, kartki, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka



153

Idzie lato przez świat TYDZIEŃ XXXVIII

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

III CZĘŚĆ DNIA

• „Plum i brekekekeks” – zabawa na koncentrację. N. dzieli dzieci na 3 zespoły: ryby – ich 
hasło to plum z jednoczesnym przyłożeniem dłoni do policzków i wykonaniem ruchu naśladu-
jącego otwieranie się skrzeli; żaby – wolno, z przeciąganiem mówią brekekekeks; raki – mówią 
idź do tyłu z jednoczesnym odchyleniem tułowia w tył. Podczas recytacji dzieci reagują odpo-
wiednim ruchem i dźwiękiem na nazwy zwierząt.

• „Złap rybę” – zabawa bieżna. Spośród dzieci jest wybierany wędkarz, który dostaje szarfę. 
Pozostałe dzieci to ryby. Wędkarz łapie ryby – złapane dzieci odchodzą na chwilę na bok. 
Zabawa kończy się, gdy zostaje np. 5 ryb w stawie. Spośród tych dzieci wybierany jest kolejny 
wędkarz. • szarfa

• „Żaba” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna. Dzieci z zielonej kartki A4 wycinają prostokąt, 
koło i pasek długości prostokąta. Prostokąt składają na pół i rozkładają. Pasek rozcinają w po-
łowie i obie połówki sklejają tak, by powstały łapki żaby. Doklejają łapki wewnątrz prostokąta, 
który potem ponownie składają. Górną część nacinają, tak aby powstały przednie łapki. Koło 
składają na pół. Wycinają owal, który rozcinają. Doklejają białe gałki oczne i rysują czarne źrenice. 
Doklejają całe oczy. • zielone i białe kartki, nożyczki, klej, czarny mazak

• „Zagadki z kratki” – zabawa z dzieckiem 
zdolnym. Dzieci dostają czystą kratownicę 
10 × 10, oznaczoną liczbami. N. przygotowuje kil-
ka kodów do wrysowywania elementów, np. 

 –  ryba: 1 – x; 2 – x; 3 – 4, 5, 8, 9, 10; 4 – 3, 4, 5, 6, 8, 
9; 5 – 2, 4, 5, 6, 7, 8; 6 – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 7 – 3, 4, 
5, 6, 8, 9; 8 – 4, 8, 9, 10; 9 – x; 10 – x; 
 –  motyl: 1 – x; 2 – 4, 6; 3 – 2, 5, 8; 4 – 2, 3, 5, 7, 8; 
5 – 3, 4, 5, 6, 7; 6 – 3, 4, 5, 6, 7; 7 –2, 3, 5, 7, 8; 
8 – 2, 5, 8; 9 – x; 10 – x; 
 –  pies: 1 – x; 2 – x; 3 – 4; 4 – 2, 3, 4, 10; 5 – 2, 3, 4, 
9; 6 – 4, 5, 6, 7, 8; 7 – 4, 5, 6, 7, 8; 8 – 4, 5, 6, 7, 8; 
9 – 4, 8; 10 – x. 

Dzieci odczytują kolejne cyfry i kolorują właści-
we kratki w rzędzie na wskazane kolory. • kratow-
nice, kredki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2.  Praca pszczelarza 
wiodąca aktywność: językowa

CELE OGÓLNE: poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z zawodem pszczelarza; roz-
wijanie umiejętności budowania logicznej i poprawnej wypowiedzi oraz argumentowania swojego zda-
nia; uświadamianie znaczenia pszczół w produkcji zdrowej żywności i dla środowiska przyrodniczego.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Podamy sobie ręce” – powitanka. „Gimnastyka pszczół” – zabawa ruchowa 
przy muzyce. Naśladowanie czynności. „Od ula do ula” – zabawa zręcznoś-
ciowa.

I.5, 8; III.2

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Tajemniczy ktoś” – zabawa językowa. Podawanie nazw przedmiotów zwią-
zanych z pszczelarzem i pszczołami. „Z pszczelarzem w pasiece” – rozmowa, 
oglądanie filmu, podawanie nazw przedmiotów, ćwiczenia w czytaniu.

IV.2, 4, 5, 20

5. „Idę do pasieki” – zabawa słownikowa. Układanie zagadek. „Szczęśliwe pszczo-
ły” – rozmowa, dostrzeganie potrzeb innych. „Pszczoły robią oblot” – zabawa 
ruchowa bieżna.

I.5; II.10; IV.2, 5

6. Praca z KP4.38 – ćwiczenia w czytaniu, odszukiwanie wskazanych elementów, 
dekodowanie. Praca z CziP75 – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
próby pisania po śladzie.

IV.4, 8

7. Spacer w okolicy przedszkola. Szukanie miejsc przyjaznych dla pszczół. „Kącik 
Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

II.10, 11; IV.3, 18

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Wyścig do pasieki” – zabawa manualna. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ru-
chowej, kontrolowanie napięcia mięśniowego. „Pszczoły” – zabawa konstruk-
cyjna. Konstruowanie z papieru.

I.6, 7

9. „Ile uli mam w pasiece?” – zabawa na koncentrację z elementem liczenia. Licze-
nie dźwięków, utrwalenie liczb.

III.8; IV.15

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: CD1, kłębek sznurka, pudełko, słoiczki z różnymi rodzajami miodu, woskowe 
świeczki, pierniki, plaster wosku, dowolne elementy ze stroju pszczelarza, zdjęcia przedstawiające ele-
menty stroju pszczelarza i jego narzędzia, 2 komplety etykiet do obrazków, tablica interaktywna lub 
komputer z dostępem do internetu, szczęśliwe okulary, szarfy w 4 kolorach, chustka, KP4, ołówki, CziP, 
kredki, rysunek konturowy przedstawiający pszczelarza i ul, samoprzylepna taśma malarska, kolorowe 
nakrętki, kartki, mazaki, papier kolorowy, nożyczki, klej, liczby 1–10 (np. z Alfabetu), packi na muchy, 
bębenek.
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I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Podamy sobie ręce” – powitanka (s. 131). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Gimnastyka pszczół” – zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci słuchają akompaniamentu 
do piosenki „W tańcu najweselej” i śpiewają na tę melodię, ilustrując tekst ruchem. • CD1.6

przygrywka Obie ręce w przód. Wyciągają do przodu wyprostowane ręce.

 Obie ręce w bok. Wyciągają wyprostowane ręce w bok.

 Zegnij tak.  Prawą rękę zginają w łokciu, przyciągając 

dłoń do klatki piersiowej.

 Zegnij tak. To samo lewą ręką.

 Teraz machaj tak. Machają rękami jak skrzydłami.

melodia  My biegamy szybko tak  Biegną w miejscu.

 i stajemy tak. Stają na baczność.

 I kucamy nisko tak,  Kucają.

 i klepiemy tak. Klepią dłońmi podłogę. 

powtórzenie melodii  My wstajemy tak.  Wstają.

 Obracamy się  Obracają się dookoła własnej osi.

 I przeciągamy się.  Przeciągają się.

• „Od ula do ula” – zabawa zręcznościowa. Dzieci siedzą w kole w siadzie skrzyżnym; jed-
no ma kłębek sznurka. Podają kłębek pomiędzy sobą, wybierając osoby siedzące naprzeciwko. 
Powstałą „pajęczynę” trzymają na wysokości kolan. Ostatnie dziecko, które dostało sznurek, 
podnosi się i zwijając go, idzie w kierunku osoby, od której dostało sznurek; po drodze stawia 
stopy pomiędzy nitkami tak, by na nie nie wejść. Gdy dojdzie do celu, siada na miejscu tej oso-
by, a ona zaczyna spacer pomiędzy nitkami. Zabawa trwa do czasu, aż sznurek wróci do osoby, 
która ją zaczynała • kłębek sznurka

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 (s. 131).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Tajemniczy ktoś” – zabawa językowa. Dzieci wyjmują z pudła słoiki z miodem, woskowe 
świeczki, pierniki, plaster wosku, dowolne elementy ze stroju pszczelarza (lub zdjęcia). N. zada-
je pytanie: Co wspólnego mają ze sobą te wszystkie przedmioty? Jak myślicie, kim może być 
tajemniczy ktoś? O czyjej pracy będziemy dziś rozmawiać? • pudełko, słoiczki z różnymi rodzajami 
miodu, woskowe świeczki, pierniki, plaster wosku, dowolne elementy ze stroju pszczelarza (lub zdjęcia)

• „Z pszczelarzem w pasiece” – rozmowa z dziećmi. Dzieci oglądają film dotyczący budowy 
ula, pracy pszczół, zajęć i stroju pszczelarza (z zasobów internetowych lub własnych N.). Od-
powiadają na pytania, np. Jak był ubrany pszczelarz? Dlaczego? W jaki sposób opiekował się 
pszczołami? Komu potrzebna jest praca pszczelarza i dlaczego? Jakie narzędzia są potrzebne 
pszczelarzowi w pracy? Wybierzcie je. Dopasujcie do każdego nazwę. Spośród zdjęć przygo-
towanych przez N. dzieci wybierają te, które przedstawiają narzędzia i strój pszczelarza. Dzie-
ci zdolne dobierają etykiety do wybranych przedmiotów, odczytują ich nazwy (podkurzacz, 
dłuto, kit pszczeli, poidło, kapelusz, kombinezon, siatka, miodarka, nóż, ramka itp.). • zdjęcia 
elementów stroju pszczelarza i narzędzi, 2 komplety etykiet do zdjęć, tablica interaktywna lub komputer z do-
stępem do internetu
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• „Idę do pasieki” – zabawa słownikowa. Układanie zagadek. Dzieci mają przed sobą zdjęcia 
z etykietami z poprzedniej zabawy. Dziecko rozpoczynające zabawę wybiera jeden z przed-
miotów i układa o nim zagadkę, zaczynając: Idę do pasieki i zabieram ze sobą… Dzieci, które 
odgadną, o jaki przedmiot chodzi, zaczynają cicho bzyczeć. Dziecko układające zagadkę wska-
zuje, kto ma odpowiedzieć. Ten, kto dobrze odpowiedział, układa zagadkę o kolejnym przed-
miocie. • zdjęcia z poprzedniej zabawy z etykietami

• „Szczęśliwe pszczoły” – rozmowa z dziećmi. Dzieci zakładają szczęśliwe okulary – patrząc 
przez nie, odpowiadają na pytanie: Jak powinno wyglądać miejsce, w którym pszczoły byłyby 
szczęśliwe? • szczęśliwe okulary

• „Pszczoły robią oblot” – zabawa ruchowa bieżna. W 4 miejscach sali leżą szarfy w 4 kolo-
rach – to ule. Dzieci są podzielone na 4 pszczele rodziny według kolorów szarf. N. jest pszczela-
rzem; ma w rękach 4 szarfy i chustkę. Podnosząc do góry 1, 2, 3 lub wszystkie 4 szarfy, kieruje lo-
tem pszczół – dzieci z określonym kolorem szarf zaczynają biegać. Gdy zacznie machać chustką 
i syczeć, pszczoły wracają do ula. Zmiany poleceń muszą być częste. • szarfy w 4 kolorach, chustka

• Praca z KP4.38 – ćwiczenia w czytaniu, odszukiwanie wskazanych elementów, dekodo-
wanie. • KP4, ołówki

• Praca z CziP75 – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, próby pisania po śladzie. 
Dzieci młodsze kolorują ul i pszczelarza (z zasobów własnych N.). • CziP, ołówki, kredki, rysunek 
konturowy przedstawiający pszczelarza i ul

• Spacer w okolicy przedszkola. Szukanie miejsc przyjaznych dla pszczół. Dzieci podczas spa-
ceru wskazują miejsca, które przypominają te, o których opowiadały w zabawie „Szczęśliwe 
pszczoły”.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Wyścig do pasieki” – zabawa manualna. Dzieci z pomocą N. wyklejają z taśmy malarskiej 
kilka długich torów o szerokości ok. 15 cm. Na jednym końcu układają napisany przez siebie 
na kartce wyraz start, a na drugim – pasieka. Każde ma plastikową nakrętkę. Dzieci dobierają się 
w zespoły – tyle, ile torów. Dzieci w zespołach ustawiają nakrętkę na starcie i pstrykając w nią 
palcami, starają się przesuwać do przodu. Jeśli nakrętka wypadnie za wyznaczone linie, zespół 
czeka 1 kolejkę. • samoprzylepna taśma malarska, kolorowe nakrętki, kartki, mazaki  

• „Pszczoły” – zabawa konstrukcyjna. Dzieci z żółtej kartki od-
cinają pasek o szerokości ok. 6 cm. Krótki bok zwijają w rulon, 
przyklejając jego krótszy koniec w połowie długości paska – for-
mują głowę pszczoły. Z czarnego papieru wycinają 4 paski szero-
kości ok. 1 cm i długości ok. 6 cm. Dwa naklejają na tułów pszczoły, 
a dwa na głowę od spodu. Z niebieskiego prostokąta złożonego 
na pół wycinają kształt skrzydeł (połowa serca) i przykleją je od 
spodu. Rysują oczy i uśmiech. • papier kolorowy: żółty, czarny, niebieski, 
ołówki, nożyczki, klej, mazaki

• „Ile uli mam w pasiece?” – zabawa na koncentrację z elemen-
tem liczenia. Dzieci siedzą w kole, mają przed sobą liczby 1–10. 
N. ma bębenek. Kilkoro dzieci (3–4) wchodzi do środka koła; każde 
ma packę na muchy. N. zadaje pytanie: Ile uli mam w pasiece? i uderza w bębenek określoną 
liczbę razy (od 1 do 10). Aby ułatwić dzieciom liczenie, po skończonej serii uderzeń mówi: Już. 
Dzieci szybko przykładają packę do odpowiedniej liczby. Wersja trudniejsza: N. podaje 2 serie 
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uderzeń, oddzielając je spójnikiem i. Dzieci mają dodać do siebie liczby z obu serii i wskazać 
właściwą liczbę na ulu. • liczby 1–10 (np. z Alfabetu), kilka pacek na muchy, bębenek

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

3.  W ulu 
wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęć pszczoła miodna, pszczoła murarka; poznanie życia i zwyczajów 
pszczół; rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, porządkowania zgodnie z rosnącą liczbą 
elementów; uświadamianie konieczności pomagania owadom podczas upałów. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Podamy sobie ręce” – powitanka. „Gimnastyka pszczół” – zabawa ruchowa 
przy muzyce. „Królowa pszczół” – zabawa słuchowa w kole. Ćwiczenie analizy 
słuchowej.

I.5; III.2; IV.2

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA 

4. „W ulu” – zabawy matematyczne: „Ile brakuje? – uzupełnianie osi liczbowej. 
„Ile pszczół w ulu?” – przeliczanie. „Praca wre” – dodawanie i odejmowanie. 
Praca z KP4.39 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10, koloro-
wanie według wzoru.

I.7; IV.15

5. „Pszczoły, kwiatki, ul” – zabawa ruchowa. „W ulu” – rozmowa z dziećmi. Wypo-
wiedzi na temat zwyczajów pszczół, produkcji miodu.

I.5; IV.5, 18

6. „Pracowite pszczółki” – zabawa sensoryczna, poszerzanie doznań smakowych. 
„Ciastka z miodem i ziarnami” – działanie dzieci.

I.7; III.5, 8; IV.13, 
21

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Woda dla pszczół” – działanie dzieci. Ustawianie w ogro-
dzie pojemników z wodą. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów 
literackich. 

II. 10, 11; IV.3, 18

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Pszczoła i pszczoła” – rozmowa z dziećmi. Poznanie pojęć pszczoła miodna, 
pszczoła murarka. Praca z CziP76 – ćwiczenia w czytaniu, łączenie wyrazów 
drukowanych z pisanymi.

IV.4, 5

9. „Pracowity jak pszczółka” – rozmowa na podstawie wiersza. Ćwiczenie logicz-
nego myślenia. „Domki jak plastry miodu” – zabawa konstrukcyjna.

I.7, 9; IV.5

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wiele drobnych przedmiotów, 10 sześciokątów, liczby 1–10 (np. z Alfabetu), 
KP4, kredki, ołówki, film o życiu w ulu, pudełko, słoiki z różnymi rodzajami miodu, wosk lub świece 
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woskowe, składniki na ciastka zgodnie z przepisem, foremka, miski, rondel, papier do pieczenia, małe 
pojemniki, woda, zdjęcia różnych pszczół, napisy do czytania globalnego: pszczoła miodna, pszczoła 
murarka, CziP, kartki, kolorowe kartki A4, nożyczki, klej, tekturowe podkładki, CD1.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Podamy sobie ręce” – powitanka (s. 131). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Gimnastyka pszczół” – zabawa ruchowa przy muzyce (s. 155). • CD1.6 

• „Królowa pszczół” – zabawa słuchowa w kole. Dzieci siedzą w kole, jedno w środku. To kró-
lowa, która recytuje: Gdy od rana słońce świeci, to na łąkę pszczoła leci. A tą pszczołą jest… 
– mówi imię wybranego dziecka, dzieląc je na sylaby i wstawiając przed każdą ka, np. ka-Po-ka-
-la. Dzieci mają odgadnąć, o którą osobę chodzi. Jeśli im się uda, ona zostaje następną królową; 
jeśli nie – to samo dziecko zadaje kolejną zagadkę. 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 (s. 131).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „W ulu” – zabawy matematyczne. Dla całej grupy jest potrzebne wiele drobnych liczma-
nów, np. fasolek. • wiele drobnych przedmiotów (ok. 200), 10 sześciokątów, liczby 1–10 (np. z Alfabetu)

 – „Ile brakuje?” – uzupełnianie osi liczbowej. Przed dziećmi leży 10 sześciokątów ułożonych 
w szeregu. W niektórych są guziki lub inne drobne przedmioty – larwy pszczół: odpowiednio 
w pierwszym 1, drugim – 2, piątym – 5. Inne są puste. Dzieci mają za zadanie ułożyć właściwą 
liczbę larw w pustych sześciokątach i podpisać je liczbami. 

 – „Ile pszczół w ulu?” – przeliczanie. N. informuje dzieci, że mają pomóc królowej pszczół 
w policzeniu jej robotnic. Dzieci siedzą w kole. Każde bierze po 2 liczmany i razem przeliczają 
je dwójkami. Potem dobierają tak, by każde miało 5, i znów przeliczają, ale teraz piątkami. 
Na końcu dobierają liczmany do 10 i znowu liczą wszystkie – dziesiątkami. 

 – „Praca wre” – dodawanie i odejmowanie. N. mówi zadanie – opowiadanie: Rano wszystkie 
pszczoły wyfrunęły z ula na łąkę. Została tylko królowa. Po chwili przyfrunęły 3 pszczoły.  
Ile pszczół było w ulu? Dzieci dokonują obliczeń – każde samo w dowolny sposób: w pamięci, 
na palcach lub na liczmanach. N. dalej opowiada o przylatujących i wylatujących pszczołach, 
za każdym razem zadając pytanie: Ile pszczół jest w ulu?  

• Praca z KP4.39 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 10, kolorowanie we-
dług wzoru. • KP4, kredki, ołówki

• „Pszczoły, kwiatki, ul” – zabawa ruchowa8. Dzieci dobierają się w czwórki. Troje tworzy 
koło – to kwiaty. Jedno jest w środku – to pszczoła. Na hasło: Pszczoła dzieci – pszczoły szybko 
zmieniają koła. Na hasło: Kwiaty wszystkie dzieci tworzą nowe zespoły. 

• „W ulu” – rozmowa z dziećmi. Dzieci oglądają film z zasobów własnych N. lub zasobów 
internetowych dotyczący rodzajów uli, życia w ulu, produktów pochodzenia pszczelego. 
Po obejrzeniu N. zadaje pytania dotyczące treści (pytania zależą od tego, jakie informacje zna-
lazły się w filmie). • film o życiu w ulu

• „Pracowite pszczółki” – zabawa sensoryczna. N. uczy dzieci rymowanki w języku angiel-
skim, którą ilustruje ruchem, by dzieci zrozumiały znaczenie. 

8  Pomysł w: Lucyna Bzowska, Renata Kownacka, Maria Lorek, Anna Sowińska, Z zabawą i bajką w świecie 
sześciolatka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 145.
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Open your mouth and close your eyes.  Otwiera usta i zamyka oczy.

Now you will get a big surprise! Pokazuje pudełko z kokardą (prezent niespodziankę).

Gdy upewni się, że dzieci rozumieją jej znaczenie, stawia przed nimi pudełko z różnymi gatun-
kami miodu (najlepiej w takich samych słoiczkach), wosk lub świece woskowe, ale tak, by dzieci 
nie widziały, co jest w środku. N. mówi rymowankę, a dzieci otwierają usta i zamykają oczy. 
N. daje każdemu do spróbowania troszkę miodu. Dzieci mówią, co to takiego. Otwierają oczy 
i smakują różne rodzaje miodu, porównują kolor, konsystencję, smak i zapach. Następnie badają 
wosk – wąchają, dotykają, próbują formować. Na koniec mówią o swoich odczuciach dotyko-
wych, węchowych i smakowych. • pudełko, słoiki z różnymi rodzajami miodu, wosk lub świece woskowe

• „Ciastka z miodem i ziarnami” – działanie dzieci. Dzieci przygotowują: miski, papier 
do pieczenia, formę oraz składniki.

Przepis9

3 szklanki płatków owsianych zwykłych
1½ szklanki pestek słonecznika 
½ szklanki pestek dyni 
1½ szklanki ziaren sezamu
1 szklanka suszonej żurawiny

1 szklanka rodzynek
½ szklanki dowolnych orzechów (należy się 
upewnić, czy któreś z dzieci nie jest uczulone)
4 łyżki masła
1 szklanka płynnego miodu

Płatki owsiane, pestki dyni, słonecznika, sezamu i posiekane orzechy należy uprażyć na patelni, 
aż osiągną ciemnozłoty kolor. Uprażone nasiona przesypać do miski i wymieszać z żurawiną 
i rodzynkami. Dodać płynny miód i rozpuszczone masło, dokładnie wymieszać. (Jeżeli miód 
jest w formie stałej, należy go rozpuścić). Masę przełożyć do foremki o wymiarach 34 × 24 cm 
i wyrównać. Jeszcze ciepłą masę pokroić na podłużne batoniki, ponieważ kiedy wystygnie, 
będzie zbyt twarda. Chłodzić w lodówce. • składniki na ciastka zgodnie z przepisem, foremka, miski, 
rondel, papier do pieczenia

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

 – „Woda dla pszczół” – działanie dzieci. Dzieci rozstawiają w różnych miejscach w ogrodzie po-
jemniki z wodą, szyszkami i kamyczkami (aby pszczoły miały na czym przysiąść). Ich zadaniem 
będzie codzienne dolewanie wody, aby owady mogły się napić. • małe pojemniki, woda

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Pszczoła i pszczoła” – rozmowa z dziećmi. N. przedstawia dzieciom zdjęcia różnych 
pszczół, np. olbrzymiej, murarki, miodnej, oraz napisy do czytania globalnego. Zdjęcia powinny 
być takie, by dzieci mogły wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy nimi. Czytają głośno: 
pszczoła miodna, pszczoła murarka. Po rozmowie umieszczają zdjęcia i napisy w kąciku te-
matycznym. • zdjęcia różnych pszczół, napisy do czytania globalnego: pszczoła miodna, pszczoła murarka

• Praca z CziP76 – ćwiczenia w czytaniu, łączenie wyrazów drukowanych z pisanymi. • CziP, 
ołówki

Dzieci młodsze dostają zdjęcie przedstawiające pszczołę miodną lub murarkę. Po przyjrzeniu 
się rozcinają je na 8 lub 16 części przez 3- lub 4-krotne składanie na pół, ponownie składają 
obrazek w całość i wybierają jeden z dwóch podpisów: pszczoła miodna lub pszczoła mu-
rarka (z pomocą N). • zdjęcia pszczoły miodnej i pszczoły murarki, etykiety: pszczoła miodna, pszczoła 
murarka, klej, nożyczki, kartka 

9 Źródło przepisu: https://aletorcik.pl/batoniki-z-ziarnami-i-miodem/ [dostęp: 12.04.2020].
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• „Pracowity jak pszczółka” – rozmowa na podstawie wiersza.

Pracowita pszczółka
Urszula Kozłowska

Pszczółka się budzi w ulu nad ranem, 
ze snu przeciera oczy zaspane, 
radośnie bzyczy: – Wstał nowy dzionek! 
Znowu go śpiewem zbudził skowronek. 
Buzię przemywa kropelką rosy, 
grzecznie „dzień dobry!” woła do osy 
i w świat ją niosą małe skrzydełka.
Znika w oddali jak ranna mgiełka.
– Dokąd tak pędzisz? Pszczółko, poczekaj!
– Lecę do pracy, chwili nie zwlekam!
Pszczółka z garnuszkiem krąży nad łąką, 
czasem zamieni słówko z biedronką, 
w locie pozdrowi barwne motyle, 
lecz nie usiądzie nawet na chwilę.
– Bzzz! Pyłek zebrać muszę czym prędzej, 
z nową dostawą do ula pędzę. 
Tam już czekają pszczoły kucharki, 
by nim nakarmić głodne poczwarki!
Ciągle ktoś pszczółkę zaprasza w gości, 
bo niezliczone ma znajomości. 
Tysiące kwiatów odwiedza co dzień! 
(Możemy zacząć marzyć o miodzie…). 
W ulu powstanie dla nas pychotka: 
pszczółka z garnuszkiem spieszy do środka

i słodki nektar do plastra wkłada. 
Z tej małej pszczółki jest zuch nie lada!
– Dokąd tak pędzisz! Pszczółko, poczekaj!
– Lecę do pracy, chwili nie zwlekam! 
Pszczółka ma różnych zadań bez liku 
w sadzie, w ogrodzie i w warzywniku.
Zapyla kwiaty drzew, krzewów, warzyw – 
o odpoczynku nawet nie marzy.
Po co się pszczółka tak bardzo trudzi?
To wszystko przecież dal nas, dla ludzi.
Będziemy mieli wspaniałe zbiory, 
można z nich będzie zrobić przetwory!
– Dokąd tak pędzisz! Pszczółko, poczekaj!
– Lecę do pracy, chwili nie zwlekam!
Jaka jest pszczółka? Chyba już wiecie.
To przecież pracuś największy w świecie!
Lecz dla przyjaciół ma troszkę czasu. 
Z garnuszkiem miodu leci do lasu!
Komu go niesie? To nie zagadka! 
Miodek prezentem jest dla niedźwiadka.
Pszczółka go właśnie spieszy odwiedzić, 
ale za długo z nim nie posiedzi!
– Dokąd tak pędzisz! Pszczółko, poczekaj!
– Lecę do pracy, chwili nie zwlekam!

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania N.: Jakie zajęcia miała codziennie 
pszczółka? Dla kogo się tak starała? Jak myślicie, co to znaczy być pracowitym jak pszczółka? 
Co wy możecie robić, by być pracowitymi jak pszczółki?    

• „Domki jak plastry miodu” – zabawa konstrukcyjna. Dzieci 
dostają kolorowe kartki. Każdą składają, zaginając wiele razy 
krótszy bok w tę samą stronę (nie należy robić harmonijki). Od-
liczają 7 ścianek, pozostałe odcinają i sklejają tak, by powstała 
bryła z 6 ścianami. Bryły rozcinają na różnych wysokościach i łą-
czą, sklejając ścianki. Na widocznych ściankach doklejają wycięte 
z papieru okna, drzwi w kształcie sześcianów. Tak powstałe prace 
mogą służyć np. za pojemniki na drobiazgi. • kolorowe kartki A4, 
nożyczki, klej

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. 
Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwo-
jowych.
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4.  Lato pachnie truskawkami 
wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE: wprowadzenie zabawy tanecznej do piosenki „Zawołało lato”; rozwijanie umiejętno-
ści różnicowania rytmu i ilustrowania go za pomocą ruchu; stwarzanie możliwości do współdziałania 
i współpracy. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Podamy sobie ręce” – powitanka. „Od ula do ula” – zabawa zręcznościowa. 
Utrzymywanie równowagi podczas przekraczania przeszkód. „Gdzie się scho-
wały pszczółki?” – zabawa słuchowa. koncentrowanie uwagi na dźwiękach.

I.5; III.2, 8

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Truskawkowe lato” – zabawy muzyczno-ruchowe: „Lot pszczół” – zabawa 
ruchowa. „Znajdź swój kwiatek” – zabawa ruchowo-rytmiczna. „Taniec rąk” 
– zabawa rytmiczna. „Mus truskawkowy” – zabawa taneczna przy piosence 
„Zawołało lato”.

II.8; IV.7

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19. I.5, 8

6. „Truskawki” – zabawa językowa. Obserwacja, tworzenie sekwencji zdarzeń. 
Praca z L75 – rozdzielanie po tyle samo, ćwiczenia w czytaniu, odliczanie wska-
zanej liczby elementów.

IV.4, 5, 15

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Jogurt truskawkowy” – działanie dzieci, robienie deseru według przepisu. I.7; III.5, 8

9. „Truskawki na krzakach” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. Czytanie 
kodu obrazkowego. „Zbieramy truskawki” – zabawa z dzieckiem zdolnym.

IV.9, 15

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kłębek sznurka, bębenek, CD2, krzaki z truskawkami (kwiatami i owocami 
w różnym stadium dojrzewania; ew. zdjęcia), kartki, kredki, klej, L, kolorowy motyl na sznurku, szarfy 
w 4 kolorach, jeżyki, pachołki, ławeczka gimnastyczna, piłka, miseczki, widelce, truskawki, jogurt natu-
ralny, miód, listki mięty, chusta animacyjna, kartoniki z liczbami, kartki z powiększoną kratką, ołówki.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Podamy sobie ręce” – powitanka (s. 131). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Od ula do ula” – zabawa zręcznościowa (s. 155).

• „Gdzie się schowały pszczółki?” – zabawa słuchowa. Kilkoro dzieci wychodzi z sali lub 
zakrywa oczy i uszy. Tyle samo dzieci spośród pozostałych chowa się w sali w dowolnych 
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miejscach i cicho bzyczy. Wybrane dzieci wracają i odszukują schowanych, wsłuchując się w od-
głosy. Każde ma znaleźć jedną osobę. Pary wracają do koła. Teraz dzieci, które się chowały, 
szukają, a do chowania wybierane są nowe.

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 (s. 131).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Truskawkowe lato” – zabawy muzyczno-ruchowe. 
 – „Lot pszczół” – zabawa ruchowa. Dzieci ustawiają się w rozsypce, każde nabiera dużo powie-

trza i je zatrzymuje. Na dźwięk bębenka zaczynają lekkim truchtem poruszać się po sali, wy-
puszczając wolno powietrze na dźwięku bzzzzz. Gdy całe powietrze zostanie wypuszczone, 
dziecko się zatrzymuje i czeka do końca zabawy. N. powtarza zabawę kilkakrotnie. • bębenek

 – „Znajdź swój kwiatek” – zabawa ruchowo-rytmiczna. Dzieci są podzielone na 2 zespoły – 
pszczoły i kwiatki – w jednym i drugim powinna być taka sama liczba osób. W zespole kwiat-
ków dzieci dzielą się na wiśnie (klaszczą rytm 2/4), truskawki (klaszczą rytm 3/4) i poziomecz-
ki (klaszczą rytm 4/4). W zespole pszczół N. wskazuje te, które będą szukały kwiatów wiśni, 
kwiatów truskawek i kwiatów poziomeczek. Dla ułatwienia dzieci – pszczoły cicho dzielą so-
bie słowa wiśnie, truskawki, poziomeczki na sylaby. Dzieci – kwiaty klaszczą dokładnie, robiąc 
przerwę po każdym powtórzeniu. Każda pszczoła musi znaleźć dla siebie kwiat. Gdy znajdą, 
siadają obok i siedzą w ciszy. 

 – „Taniec rąk” – zabawa rytmiczna. Dzieci siedzą w szeregu. Gdy słyszą rytm 2/4, uderzają 
naprzemiennie dłońmi w kolana – jeden, dwa, jeden, dwa… Gdy jest to rytm 3/4, wykonują 
sekwencję: klaśnięcie w dłonie, uderzenie w jedno kolano, uderzenie w drugie kolano. Na rytm 
4/4 wykonują sekwencję: klaśnięcie w dłonie, uderzenie w jedno kolano, uderzenie w drugie 
kolano, uderzenie dłońmi w podłogę przed sobą. • melodia  uczę.pl

 – „Mus truskawkowy” – zabawa taneczna przy piosence „Zawołało lato”. Dzieci podczas kolej-
nych fragmentów melodii wykonują następujące ruchy:
przygrywka – wolny trucht (dzieci biegną na pole z truskawkami); 
zwrotka – na zmianę dzieci w lekkim rozkroku w skłonie wykonują 8 naprzemiennych ruchów 
przyciągania rąk (zrywanie truskawek); wyprost i 8 naprzemiennych gestów wrzucania od stro-
ny lewej lub prawej do środka (wrzucanie truskawek do miski); 
refren – dłonie złączone, dzieci robią 8 poziomych kół w jedną i 8 poziomych kół w drugą 
stronę (mieszają); 
ostatnia przygrywka – podnoszenie naprzemienne rąk na wysokość twarzy (dzieci zjadają 
mus). • CD2.18

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19 (s. 133). 

• „Truskawki” – zabawa językowa, obserwacja. (Uwaga! Jeśli placówka ma ogródek, w którym 
dzieci hodują truskawki, obserwacje należy przeprowadzić w ogródku, jeśli nie – N. lub któreś 
z dzieci przynosi krzaczek truskawki z owocami i kwiatami. Jeśli zupełnie nie jest to możliwe, 
N. posiłkuje się zdjęciami). Dzieci przyglądają się krzaczkowi, określają wielkość, zwracają uwagę 
na to, że na jednym krzaku są kwiaty i owoce o różnym kolorze i wielkości. Ustalają kolejne etapy 
wzrostu truskawki: 1 – kwiat, 2 – zapylenie przez pszczołę, 3 – mały zielony owoc, 4 – większy 
owoc zmieniający kolor, 5 – dojrzały czerwony owoc. Następnie każde dziecko bierze 5 małych 
kartek i na każdej rysuje jeden etap rozwoju truskawki. Na koniec nakleja kartki na pasek papieru 
we właściwej kolejności, tworzy historyjkę i podpisuje truskawka (pisze samodzielnie, nakle-
ja litery lub całą etykietę). • krzaki z truskawkami (kwiatami i owocami w różnym stadium dojrzewania;  
ew. zdjęcia), kartki, kredki, klej
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• Praca z L75 – rozdzielanie po tyle samo, ćwiczenia w czytaniu, odliczanie wskazanej licz-
by elementów. Dzieci młodsze mają kartkę z 4 miskami, pod każdą są narysowane 1 lub 2 kostki 
do gry i liczba. Mają za zadanie narysować w misce tyle truskawek, ile wskazuje liczba (5 i wię-
cej). • L, ołówki, karta z misami i kostkami

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Jogurt truskawkowy” – działanie dzieci. Składniki: truskawki, jogurt naturalny, miód, listki 
mięty. Dzieci odkładają na talerzyk tyle truskawek, ile będzie porcji jogurtu – posłużą do deko-
racji. Pozostałe owoce przekładają do miseczek i starają się rozgnieść widelcami jak najdrobniej, 
wkładają do miski, dodają jogurt, dokładnie mieszają. Jogurt nakładają do naczyń i na wierzch 
dodają niewielką ilość miodu oraz listki mięty. Dekorują całymi truskawkami. • miseczki, widelce, 
truskawki, jogurt naturalny, miód, listki mięty

• „Truskawki na krzakach” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. Na każdym kolorze 
chusty leżącej na podłodze jest liczba w zakresie 0–10 – mogą się powtarzać. Dzieci biegają 
wokół chusty. Na przerwę w akompaniamencie stają na dowolnym kolorze, ale tak, by było 
na nim tyle osób, ile wskazuje liczba. • chusta animacyjna, kartoniki z liczbami 

• „Zbieramy truskawki” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Zasady są takie jak w grze statki. 
Grają 2 osoby, z których każda zaznacza na kratownicy własny układ truskawek (liczba w rzędzie 
lub szeregu dowolna). Dzieci odgadują, gdzie mogą być ukryte truskawki przeciwnika, podając 
oznaczenia kolejnych pól. Jeśli dziecko poda oznaczenie pustego pola, przeciwnik mówi: Pudło, 
jeśli na polu jest truskawka – Zjedzona! Wygrywa osoba, która zje wszystkie truskawki przeciw-
nika. • kartki z powiększoną kratką, ołówki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

5.  Malujemy lato 
wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: poznanie możliwości, jakie daje malowanie na folii; kształtowanie sprawności manual-
nej i grafomotorycznej podczas zabaw plastycznych i konstrukcyjnych; utrwalenie nazw miesięcy i pór 
roku; budzenie zaciekawienia zjawiskami przyrodniczymi związanymi z pogodą; uświadamianie znacze-
nia szczęścia dla wszystkich istot żywych. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „Podamy sobie ręce” – powitanka. „Kolory lata” – zabawa językowa. Budowa-
nie zdań z wykorzystaniem porównań. „Mus truskawkowy” – zabawa taneczna 
przy piosence „Zawołało lato”. 

III.2; IV.2, 7

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 19. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa 
programowa

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Tęcza” – zabawa ilustracyjna do wiersza. „Malujemy lato” – zabawa plastyczna 
na świeżym powietrzu. Malowanie z natury na folii.

I. 7; II.11; IV.1

5. „Kolorowa karuzela” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną. „Rok w kolorach” 
– zabawa słownikowa. Posługiwanie się nazwami miesięcy.

I.5; II.8; IV.16, 21

6. Praca z L76 – kolorowanie według wzoru, logiczne myślenie. „Makaronowa tę-
cza” – zabawa manualna z dziećmi młodszymi.

I.7; IV.9

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Tęcza” – doświadczenie. Obserwacja zjawiska rozszczepiania światła w wodzie. 
„Truskawki na krzakach” – zabawa matematyczna z elementem ruchu.

IV.15, 18

9. „Lato to…” – zabawa twórcza. Komponowanie z różnych materiałów, tworze-
nie wspólnej pracy. „Szczęście” – rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem W1–2. 
Podsumowanie wiadomości na temat szczęścia. 

III.6; IV.11

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: paski bibuły lub kolorowego papieru (czerwony, pomarańczowy, żółty, 
zielony, niebieski, granatowy, fioletowy), CD2, folia stretchowa, patyki lub krzesełka, gęste farby, pędzle, 
chusta animacyjna, 12 szarf w 4 kolorach, etykiety z nazwami pór roku i miesięcy, L, kredki, makaron 
typu rurki, druciki kreatywne, plastelina lub kawałki gąbki florystycznej, szklanki z wodą, kartki, gąbki, 
kartoniki z liczbami i figurami, płyty CD, kolorowe markery, klej, nożyczki, W.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „Podamy sobie ręce” – powitanka (s. 131). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Kolory lata” – zabawa językowa. N. przygotowuje paski bibuły lub wstążki w kolorach tę-
czy (tyle, ile jest dzieci). Każde losuje jeden z kolorów i podaje jego nazwę w języku angielskim. 
Następnie kończy po polsku zdanie: Lato jest… (nazwa koloru) jak… • paski bibuły lub kolorowego 
papieru (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy)

• „Mus truskawkowy” – zabawa taneczna przy piosence „Zawołało lato” (s. 162). • CD2.18 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 (s. 131).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Tęcza” – zabawa ilustracyjna do wiersza. N. recytuje tekst wiersza, pokazując ruchy. Pod-
czas kolejnych powtórzeń dzieci naśladują ruchy i starają się powtarzać tekst. Na końcu dzieci 
recytują tekst z jednoczesnym pokazywaniem.
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Tęcza
Andrzej Warzecha

Na niebie słońce,  Dzieci podnoszą wysoko ręce i kręcą nadgarstkami. 

nad słońcem chmurka,  Rysują w górze oburącz chmurę.

a z chmurki deszczyk  Uderzają kolejnymi palcami obu rąk w rytmie sylab.

drobniutko ciurka. Jw.

Co teraz będzie? Prawą ręką rysują znak zapytania.

Już wiedzą dzieci.  Prawą ręką rysują wykrzyknik.

Za chwilę tęcza  Rysują łuki przed sobą naprzemiennie ręką prawą i lewą,

barwna zaświeci. zaczynając od strony przeciwnej niż ręka.

• „Malujemy lato” – zabawa plastyczna na świeżym powietrzu. N. rozciąga pomiędzy drze-
wami (patykami, krzesełkami) 2 warstwy folii stretchowej. Dzieci siadają przed nią, przez chwilę 
starają się patrzeć przez folię i malują to, co widzą, dobierając i mieszając kolory. • folia stretchowa, 
patyki lub krzesełka, gęste farby, pędzle

• „Kolorowa karuzela” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną. Chusta leży na podłodze. 
N. lub dziecko prowadzące zabawę stoi pośrodku chusty. Pozostali biegają dookoła niej. Na na-
zwę koloru podaną w języku angielskim szybko ustawiają się na odpowiednim polu. • chusta 

animacyjna

• „Rok w kolorach” – zabawa słownikowa. Przed dziećmi leżą szarfy w 4 kolorach (po 3 z każ-
dego koloru) oraz etykiety nazw pór roku i nazw miesięcy (można do zabawy wykorzystać chu-
stę animacyjną z 4 kolorami). Dzieci układają najpierw nazwy pór roku, tworząc koło. Następnie 
do danej pory roku przyporządkowują kolor, uzasadniając wybór, i przy etykiecie układają szar-
fy w tym kolorze. Dopasowują etykiety z nazwami miesięcy do danej pory roku – kładą etykietę 
na szarfie. Odpowiadają na pytania: Jak nazywają się miesiące letnie? Jak nazywa się miesiąc, 
który mamy teraz? Jak nazywa się następny? A jak poprzedni? Na koniec razem z N. starają się 
recytować wiersz w języku angielskim: 

Birthday

Apples, peaches, pears and plums, 
Tell me when your birthday comes!

Dzieci mówią, kiedy mają urodziny – po polsku lub po angielsku ( January, February, March, 
April, May, June, July, August, September, October, November, December). • 12 szarf w 4 kolorach 
lub chusta animacyjna z 4 kolorami, etykiety z nazwami pór roku i miesięcy

• Praca z L76 – kolorowanie według wzoru, logiczne myślenie. • L76, kredki

Każde z dzieci młodszych ma 7 drucików kreatywnych (jeśli to możliwe, w kolorach tęczy, jeśli 
nie, to w jednym kolorze), oraz makaron typu rurki. Dzieci malują makaron na kolory tęczy 
i ten w jednym kolorze nawlekają na jeden drucik. Druciki wyginają w łuk, a końce wbijają 
w kule z plasteliny lub kawałki gąbki florystycznej tak, by powstały coraz mniejsze łuki – zwra-
cają uwagę na kolejność kolorów w tęczy. • makaron typu rurki, druciki kreatywne, farby, pędzle, 
plastelina lub kawałki gąbki florystycznej

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka
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III CZĘŚĆ DNIA

• „Tęcza” – doświadczenie. (Uwaga! Doświadczenie możliwe do zrealizowania w słoneczny 
i bezchmurny dzień). Każde dziecko ma szklankę z wodą i białą kartkę. Ustawia szklankę nad 
kartką tak, by woda była dobrze oświetlona przez słońce. Na kartce pojawi się tęcza. Dzieci 
obserwują zjawisko, podają nazwy kolorów oraz określają ich kolejność i liczbę. N. wyjaśnia, 
że światło słoneczne w wodzie załamuje się, dlatego możemy zobaczyć tęczę. Dzieci na kart-
kach malują tęczę za pomocą gąbek. • szklanki z wodą, białe kartki, farby, gąbki 

• „Truskawki na krzakach” – zabawa matematyczna z elementem ruchu. Do zabawy wy-
bieranych jest 4 dzieci – za każdym razem inne. Na każdym kolorze chusty animacyjnej leżą 
liczba 0–10 (mogą się powtarzać) oraz kwadrat lub trójkąt. N. umawia się z dziećmi, że kwadrat 
znaczy o cztery mniej, a trójkąt o trzy więcej. Trójkąty należy ułożyć przy liczbach 0–4, a kwa-
draty – 5–10 . Dzieci biegają wokół chusty. Na przerwę w akompaniamencie stają na dowolnym 
kolorze, dokonują obliczeń zgodnie z kodem zapisanym figurami i liczbami i zapraszają do sie-
bie tyle osób, by ich liczba na chuście sie zgadzała. • chusta animacyjna, kartoniki z liczbami i figurami

• „Lato to…” – zabawa twórcza. Dzieci dostają płyty CD, papier, klej, nożyczki, kolorowe mar-
kery do pisania na płytach. Mają za zadanie wymyślić, w co można zmienić płytę, by kojarzyło 
się z latem (słońce, pająk, biedronka, słonecznik, stokrotka), i wykonać to z dostępnych mate-
riałów. Wszystkie prace N. umieszcza na jednym kolorowym brystolu podpisanym LATO. Dzieci 
dorysowują lub doklejają elementy, próbując stworzyć letni krajobraz: trawę, wodę, chmury – 
według własnego pomysłu. • płyty CD, kolorowe markery, kolorowy papier, klej, nożyczki

• „Szczęście” – rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem W1–2. Dzieci pod kierunkiem N. pod-
sumowują wiadomości na temat omawianej wartości – szczęścia. Wklejają nazwę wartości 
do Albumu wartości. • W, nożyczki, klej

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

• List do rodziców  uczę.pl
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ROZWAGA

Rozwaga to umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań i powstrzymywania się od podej-
mowania aktywności, która może zagrażać zdrowiu lub życiu albo mieć inne nieprzyjemne następstwa.
Choć między dziećmi występują spore różnice w funkcjonowaniu i umiejętności przewidywania kon-
sekwencji swoich działań, są one zwykle o wiele bardziej spontaniczne i mniej rozważne niż dorośli. 
Rozwaga jest umiejętnością, która w jakimś stopniu wynika z charakteru, jednak można ją też kształ-
tować, np. przez:

 –  wspólne czytanie opowiadań, w których rozważny bohater zostanie nagrodzony, a nierozsądnego 
spotka kara;
 –  omawianie z dziećmi na bieżąco sytuacji, w której zachowały się (one lub ktoś inny) rozważnie lub nie, 
i pokazywanie konsekwencji;
 – odgrywanie scenek w dwóch wersjach: z rozważnym i nierozważnym głównym bohaterem;
 –  chwalenie dzieci w każdej sytuacji, w której przemyślały swoje działanie przed przystąpieniem 
do jego realizacji. 

Zabawa wprowadzająca
N. prezentuje dzieciom kilka historyjek obrazkowych. Przedstawiają one różne sytuacje, w których 
postacie postępują rozważnie (np. idą na specjalnie wyznaczone boisko, żeby pograć w piłkę) lub nie-
rozważnie (np. grają w piłkę pod blokiem), a także konsekwencje ich działań (radość z rozegranego 
meczu, stłuczona szyba). Dzieci mają za zadanie ułożyć obrazki w kolejności, a następnie powiedzieć, 
czy bohaterowie wykazali się rozwagą, czy nie. N. podkreśla, że rozważne zachowanie nie tylko jest 
słuszne, lecz także zwykle lepiej się kończy, nawet jeśli na początku brak rozwagi może wydawać się 
przyjemniejszy czy łatwiejszy.
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Tydzień XXXIX
Żegnamy przedszkole

1.  Bądźmy rozważni! 
wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

CELE OGÓLNE: wprowadzenie pojęcia rozwaga rozumianego jako umiejętność realnego oceniania 
sytuacji i właściwego zachowania się w niej; kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie 
do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „How are you?” – powitanka w języku angielskim. Tworzenie miłej i życzliwej 
atmosfery, integracja grupy. „Ciekawe miejsca” – działanie dzieci. Organizowa-
nie kącika tematycznego. „Co by było, gdyby …” – zabawa twórcza. Tworzenie 
wypowiedzi na temat fikcyjnej sytuacji.

III.2; IV.6, 19, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Piłka” – rozmowa o rozwadze na podstawie opowiadania. „Crossing the 
street” – zabawa naśladowcza w języku angielskim. „Jestem rozważny” – za-
bawa słownikowa. Wypowiedzi dzieci. „Stop-klatka” – zabawa z elementami 
dramy. Odgrywanie scenek, snucie przypuszczeń, ocenianie.

II.8; III.6, 8; IV.1, 
6, 21

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20. I.5, 8, 9

6. Praca z KP4.40–41 – wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji, 
ocena postępowania, zmiana zachowań na bezpieczne. 

IV.4, 5

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Rozwaga” – zabawa słuchowa z elementami czytania. Układanie krzyżówki. 
„Mus truskawkowy” – zabawa taneczna przy piosence „Zawołało lato”.

I.4, 7

9. „Jestem rozważny, gdy …” – zabawa na koncentrację. „Zagadki z kratki” – 
zabawa z dzieckiem zdolnym. Kodowanie i dekodowanie informacji.

III.8; IV.5, 9

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: książki, albumy, zdjęcia ciekawych miejsc i krajobrazów przyniesione przez 
dzieci, konturowy napis CIEKAWE MIEJSCA, kartki, brystol z napisem Jestem rozważny, gdy…, KP4, jan-
czary, bębenek, lina gimnastyczna, karton z wyrazem ROZWAGA, małe kartki do notatek, przybory 
do pisania, CD2, kratownice, Multiplaneta.
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I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „How are you?” – powitanka w języku angielskim. • więcej powitanek  uczę.pl

N. zachęca dzieci do mówienia rymowanki i wyrażania swojego nastroju słowami i wymyślo-
nym przez siebie gestem.

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?
I’m good. 
I’m great.
I’m wonderful.

Hello, hello, hello, how are you?
Hello, hello, hello, how are you?
I’m tired.
I’m hungry.
I’m not so good.

• „Ciekawe miejsca” – działanie dzieci. Dzieci gromadzą w jednym miejscu książki, albumy, 
zdjęcia dotyczące różnych krajobrazów, ciekawych miejsc, w których były. Wspólnie wypełniają 
kolorem kontury liter w napisie CIEKAWE MIEJSCA, przygotowanym przez N. • książki, albumy, 
zdjęcia ciekawych miejsc i krajobrazów, konturowy napis CIEKAWE MIEJSCA

• „Co by było, gdyby…” – zabawa twórcza. Dzieci kończą zdanie: Co by było, gdyby… słońce 
było zielone; zwierzęta mówiły ludzkim głosem; ludzie mieszkali na dnie jeziora itp. Kolejno 
wymyślają jednozdaniowe odpowiedzi. 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. • dowolny instrument

 – „Wsiadamy do pociągów” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci ustawiają się w 3 rzę-
dach – pociągach. Pociągi poruszają się po sali w rytmie do biegania granym przez N. na do-
wolnym instrumencie. Gdy rytm zmieni się na taki do podskoków, dzieci podskakują (każde 
samo) w różnych kierunkach – pasażerowie wysiedli z pociągu. Gdy pojawi się rytm do marszu, 
dzieci wracają do swoich pociągów i zabawa toczy się dalej. 

 – „Szkółka pływacka” – ćwiczenie ramion. Dzieci stoją w lekkim rozkroku i naprzemiennie zata-
czają koła raz prawą, raz lewą ręką do przodu lub wykonują ruch ramion jak podczas pływania 
żabką – N. zmienia ruch hasłami: Kraul, Żabka.

 – „Raki” – ćwiczenie na czworakach. Dzieci czworakują do tyłu. 
 – „Żaglówki na jeziorze” – skłony boczne. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, ręce wyciągnięte 

w bok. Kołyszą się raz w jedną, raz w drugą stronę, starając się dotknąć rękami podłogi bez ich 
opuszczania. 

 – „Lornetka” – ćwiczenie mięśni grzbietu. Dzieci leżą na brzuchu. Co jakiś czas unoszą górną 
część tułowia, przykładając do oczu dłonie zwinięte w lornetkę. 

 – „Podskoki na falach” – zabawa z elementem skoku. Dzieci dobierają się w pary, podają sobie 
ręce i równocześnie podskakują wysoko. 

 – Marsz po obwodzie koła z szybką zmianą kierunku. Dzieci maszerują w rytmie podanym 
przez N. Na intensywny dźwięk robią w tył zwrot i kontynuują marsz w przeciwnym kierunku. 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• • „Piłka” – rozmowa o rozwadze na podstawie opowiadania.

Piłka 
Joanna M. Chmielewska

Dominik bardzo lubił jeździć do cioci Marty i wujka Adama na wieś, bawić się z kuzynami – Pa-
trykiem i Wiktorią, jeść truskawki z ogródka, piec kiełbaski nad ogniskiem i kąpać się w jeziorze. 
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Do jeziora było niedaleko i gdy tylko pogoda dopisywała, wujek zabierał dzieci na plażę. 
„Wika i Patryk nie będą mogli już zadzierać nosa, że oni umieją pływać, a ja nie” – pomyślał 
zadowolony Dominik, podając mamie kąpielówki do spakowania. Po zajęciach w szkółce pły-
wackiej umiał przepłynąć całe dwa baseny. 

Blisko domu cioci płynęła rzeka, lecz nikt się w niej nie kąpał. Wszyscy wiedzieli, że to nie-
bezpieczne, bo rzeka ma nieregularne dno i mocne wiry, ale ciocia i tak za każdym razem, gdy 
tylko dzieci wychodziły na dwór, przypominała, żeby trzymały się z dala od rzeki.

– Wujku, pójdziemy nad jezioro? – spytał Dominik, gdy tylko wysiadł z samochodu i przy-
witał się ze wszystkimi. 

– Dzisiaj jest za zimno. Ale od jutra pogoda ma się poprawić.
– Możemy pograć w nogę. Mam nową piłkę. Sam uzbierałem na nią pieniądze – pochwalił 

się Patryk. 
– Wczoraj ją kupił i nawet nie pozwolił dotknąć – odezwała się Wiktoria.
– Bo chciałaś iść z nią na dwór, a było błoto. Dziś jest sucho. Mamo, możemy iść na łąkę 

pograć w nogę? Arek też będzie.
– Tylko nie zbliżajcie się do rzeki – ostrzegła ciocia jak zwykle. – I pilnujcie Dominika.
– Sam się będę pilnował. Przecież jestem już duży. – Dominik stanął na palcach, żeby po-

kazać, że jest prawie tak wysoki jak starszy o rok Patryk, który skończył pierwszą klasę. Wika 
zdała do czwartej, więc nawet nie próbował się z nią porównywać.

– Jesteś duży – uśmiechnęła się ciocia – ale Wiktoria i Patryk lepiej znają okolicę.

***

– No nareszcie! – zawołał na ich widok Arek, syn sąsiadów cioci i wujka.
Patryk z Arkiem zrobili bramkę z kijów, a potem odbyło się losowanie, kto zostanie bram-

karzem. Wypadło na Wiktorię. 
Gra toczyła się ostro. Zmęczeni napastnicy ocierali pot z czoła, lecz Wiktoria dzielnie bro-

niła i nikomu nie udało się strzelić gola.
„Teraz musi się udać” – pomyślał Dominik, kopiąc piłkę z całej siły. Ale ta zamiast do bramki, 

potoczyła się w stronę rzeki. Dominik pobiegł za nią.
– Łap ją! – krzyknął Patryk, ruszając za kuzynem. 
Piłka niebezpiecznie zbliżała się do brzegu, lecz Dominik już, już ją doganiał. Był pewien, 

że zdąży. Miał ją przecież na wyciągnięcie ręki. Nie zdążył. Piłka wpadła do wody. 
Jednak nie popłynęła daleko, bo zatrzymała ją wystająca z wody gałąź. 
– Moja piłka! – krzyknął nadbiegający Patryk.
Nowa piłka Patryka kołysała się na wodzie zaledwie pół kroku od brzegu. 
„Co może mi się stać, przecież tu jest płytko, najwyżej do łydek, a ja umiem pływać”, pomy-

ślał Dominik, zrzucając sandały. Był w krótkich spodenkach i miał nadzieję, że ich nie pomoczy.
– Dominik, nie wchodź do rzeki! – krzyknęła Wiki. – Pójdziemy po tatę i on wyjmie piłkę.
Lecz kuzyn wcale jej nie słuchał. Starał się iść ostrożnie, bo zejście do wody było dość stro-

me.
– Dominik, wracaj! Idzie pan Piotrowski. Poprosimy, żeby nam pomógł – zawołała Wiktoria.
Dominik chciał się odwrócić, lecz w tym momencie potknął się, stracił równowagę i wpadł 

do rzeki. Woda była zimna, nogi zapadały się w muliste dno. Chłopiec złapał jakąś gałąź i trzy-
mał ją z całej siły, walcząc z nurtem. 

– Proszę pana, Dominik wpadł do wody! – zawołała Wika, ale pan Piotrowski już wcześniej 
zauważył, co się dzieje.

Szybko wskoczył do wody i wyciągnął na brzeg przestraszonego chłopca. 
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– Ja nie chciałem… – powiedział Dominik, powstrzymując płacz.
– Masz szczęście, że tędy przechodziłem – powiedział pan Piotrowski. – Zdejmij te mokre 

ubrania. Patryk, pożycz mu bluzę. W rzece są wiry. Nawet jak jest płytko, może być niebez-
piecznie.

– Trzymaj. – Pan Piotrowski rzucił do Patryka ociekającą wodą piłkę.
– Dziękuję. – Chłopiec przytulił ukochaną zabawkę.
Zaalarmowani przez Arka przybiegli rodzice Dominika i ciocia z wujkiem.
Dominik wtulił się w mamę i dopiero teraz się rozpłakał.
– Myślałem, że dam radę…. 
– Już dobrze, synku, już dobrze. – Mama mocno przytuliła Dominika. – Teraz będziesz bar-

dziej rozważny. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. 

Dzieci odpowiadają na pytania N.: Dokąd pojechał Dominik? Jak dzieci spędzały wolny czas? 
Co kupił sobie Patryk? Co się wydarzyło podczas gry w piłkę? Jak zakończyła się ta przygoda? 
Dlaczego to się wydarzyło? Jak powinien zachować się Dominik, gdy piłka wpadła do wody? 
Co mama powiedziała Dominikowi? Co to jest rozwaga? Jak zachowuje się ktoś rozważny? 
Dlaczego powinniśmy być rozważni? • Multiplaneta

• „Jestem rozważny” – zabawa słownikowa. Dzieci starają się wymyślać różne sytuacje, 
w których należy być rozważnym, np. bezpieczne zachowanie podczas zabaw na placu, w trak-
cie spaceru z rodzicami czy grupą przedszkolną, w obcym miejscu, podczas spotkania z ob-
cym psem, rozmowy z obcą osobą. Jeśli mają z tym problem, przykłady sytuacji podaje N. 
Po rozmowie każde dziecko wybiera jedną z omówionych sytuacji i ją rysuje. N. wyznacza limit 
czasu. Po jego upłynięciu dzieci prezentują innym swoje prace, opowiadając, co przedstawiają 
i dlaczego takie zachowanie można nazwać rozważnym. N. przykleja prace do dużego brystolu 
z napisem: Jestem rozważny, gdy… • kartki, kredki, brystol z napisem Jestem rozważny, gdy…

• „Crosing the street” – zabawa naśladowcza w języku angielskim. N. zwraca uwagę, że co-
dziennie musimy być rozważni, gdy przechodzimy przez ulicę. Recytuje wierszyk i pokazuje 
ruchy. Dzieci naśladują i włączają się do recytowania.

Crossing the street

Stop! Look! Listen! Dzieci: stoją na baczność, naśladują patrzenie daleko i nasłuchiwanie.

Before you cross the street, Wyciągają przed siebie rękę w geście Stop!

Use your eyes, Wskazują oczy.

Use your ears, Wskazują uszy.

Before you use your feet! Wskazują stopy (wykonują skłon w przód).

• „Stop-klatka” – zabawa z elementami dramy. Dzieci dobierają się w 2- lub 3-osobowe ze-
społy. Każdy zespół przedstawia krótką scenkę – sytuację, w której należy wykazać się rozwagą, 
np. ktoś obcy chce, aby dziecko z nim poszło; mama przestrzega, żeby nie bawić się w pobliżu 
ulicy, a kolega do tego namawia; dziecko widzi obcego psa prowadzonego na smyczy i biegnie, 
żeby go pogłaskać; dziecko jest z rodzicem w galerii handlowej i nagle coś zobaczyło, puszcza 
rękę rodzica i biegnie przed siebie; rodzice w sklepie coś oglądają, a dziecko odchodzi do in-
nego regału; dzieci są w lesie i widzą na krzaczku jakieś owoce – chcą je zjeść. N. wymyśla sy-
tuacje dla każdego zespołu i pomaga w ich odegraniu. Można wykorzystywać różne rekwizyty 
dostępne w sali. Gdy ma nastąpić moment zadecydowania, co zrobić, N. mówi: Stop-klatka, 
a dzieci oglądające opowiadają, jak powinni zachować się bohaterowie. Każdy zespół zostaje 
nagrodzony brawami za odegraną scenkę. 
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• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20. Ćwiczenia do przeprowadzenia w ogrodzie przed-
szkolnym. • janczary, bębenek, lina gimnastyczna

 – „Na wyprawę” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Uczestnicy ćwiczeń poruszają się po 
trawniku w rytm janczarów: biegiem lub w podskokach. Gdy usłyszą rytm do marszu grany 
na bębenku, maszerują parami. Zabawę powtarzamy kilka razy.

 – „Pakujemy plecaki” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dzieci w rozsypce 
ruchem naśladują pakowanie plecaków. Wspinają się wysoko na palce, rękami sięgają do góry – 
wyjmują swoje rzeczy z szafy. Wykonują skłon do przodu – rzeczy umieszczają w plecaku. Sto-
jąc w miejscu, wykonują skręty w prawo i w lewo – sięgają po niezbędne przybory, a następnie 
wykonują skrętoskłony na zmianę do prawej i lewej stopy – chowają przybory do plecaka. 
Ćwiczenie powtarzamy 3–4 razy.

 – „Uwaga! Wąż” – zabawa bieżna. N. układa na trawniku linę gimnastyczną w kształt li-
tery S i ostrzega dzieci przed wężem, którego mogą spotkać na górskim szlaku. Dzieci spa-
cerują po trawniku w różnych kierunkach, bez potrącania. Po chwili N. podnosi jeden koniec 
liny i z głośnym sykiem próbuje złapać dzieci. Ćwiczący uciekają po trawniku przed wężem. 
Dotknięte dziecko w następnej kolejce zastępuje N. Zabawę powtarzamy kilka razy.

 – „Po górskiej ścieżce” – zabawa równoważna. Dzieci poruszają się krokiem mierniczym (stopa 
za stopą) po linie ułożonej na trawniku. Starają się zachować jak największy kontakt stóp z liną. 
Przechodzą kolejno jedno za drugim. Ćwiczenie powtarzamy 2–3 razy.

 – „Wspinaczka” – ćwiczenie siłowe. Dzieci naśladują turystę wspinającego się na szczyt, ćwiczą 
parami. Są ustawione na dwóch końcach liny. Na trawie N. wyznacza 2 liniami strefę, w której 
znajduje się środek liny. Dzieci ciągną za linę tak, jakby przeciągały, jednocześnie podchodzą 
coraz bliżej środka, podciągając się na linie rękami, skracają dystans między sobą. Muszą uwa-
żać, aby środek liny nie przekroczył wyznaczonej strefy. Pary ćwiczą kolejno, jedna po drugiej.

 – „Niedźwiedź na szlaku” – zabawa z czworakowaniem. Prosta lina ułożona na trawniku. Dzieci 
przechodzą nad liną na czworakach, jak wędrujący szlakiem niedźwiedź. Prawą rękę i prawą 
nogę stawiają po prawej stronie liny, lewą po lewej. Zabawę powtarzamy 3–4 razy.

 – „Kozice” – zabawa skoczna. N. razem z wybranym dzieckiem rozciąga linę przez środek traw-
nika i lekko unosi na wysokość ok. 15 cm. Pozostali poruszają się po trawniku w podskokach. 
Kiedy napotykają na swojej drodze przeszkodę, przeskakują przez nią jak kozice. Zabawa trwa 
1,5–2 min. Co jakiś czas następuje zmiana osoby trzymającej linę wraz z N.

 – „Baca i owieczki” – zabawa naśladowcza. Owieczki prowadzą dialog z bacą (wybrane dzie-
cko). Baca czeka na jednym końcu trawnika, owieczki namawiają się na drugim. Po chwili pod-
chodzą do bacy i mówią:
O.: Dzień dobry, baco!
B.: Dzień dobry, owieczki, co robiłyście, gdy same byłyście?
O.: Gdy byłyśmy same, robiłyśmy to… Owieczki odpowiadają ruchem, pokazem, naśladują 
czynność, którą wykonywały, gdy zostały same, np. biegały, skubały trawkę, odpoczywały, piły 
wodę. Baca próbuje odgadnąć, co robiły owieczki. Zabawę powtarzamy kilka razy i za każdym 
razem zmieniamy bacę. 

 – Marsz w rytm piosenki. Dzieci, trzymając linę, poruszają się korowodem przy śpiewie znanej 
piosenki o wakacjach. Opuszczają miejsce ćwiczeń.  

• Praca z KP4.40–41 – wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji, ocena 
postępowania, zmiana zachowań na bezpieczne. • KP4

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka
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III CZĘŚĆ DNIA

• „Rozwaga” – zabawa słuchowa z elementami czytania. Przed dziećmi leży karton z wpisa-
nym pionowo wyrazem ROZWAGA (litery w kwadratach jak w krzyżówce; wielkość kwadratu 
jak karteczek do notatek). Wszystkie dzieci wymyślają wyrazy do kolejnej litery wyrazu ROZ-
WAGA, zapisują każdą na oddzielnej kartce i przyczepiają we właściwym miejscu. Powstaje 
krzyżówka. • karton z wyrazem ROZWAGA napisanym pionowo, małe kartki do notatek, przybory do pisania

• „Mus truskawkowy” – zabawa taneczna przy piosence „Zawołało lato” (s. 162). • CD2.18

• „Jestem rozważny, gdy …” – zabawa na koncentrację. N. wymyśla zdania dotyczące zacho-
wania w sytuacjach wymagających rozwagi (dotyczące właściwych i błędnych zachowań), np. 
Gdy ktoś obcy chce, bym z nim poszedł, szybko biegnę do mamy. Gdy jestem z tatą i ktoś 
chce mi dać cukierek, pytam tatę o zgodę. Gdy jestem z rodziną na plaży, mogę iść sam 
do wody. Dzieci, jeśli zgadzają się z danym zdaniem, wołają głośno: Taaaak! i biją brawo, a jeśli 
uważają je za ilustrację zachowania nierozważnego, mówią głośno: Nieeee! i pokazują kciuki 
skierowane w dół. 

• „Zagadki z kratki” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Dziecko dostaje kratownicę 10 x 10. 
Wrysowuje w nią wymyślony przez siebie element (dowolny), a następnie zapisuje kod do ko-
lorowania dla kolegi. Dzieci wymieniają się kodami i wrysowują obrazek w swoje kratownice.  
• co najmniej 2 kratownice dla dziecka, kredki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

2.  Żaglówką po jeziorze 
wiodąca aktywność: językowa

CELE OGÓLNE: zapoznanie z nazwami największych polskich jezior, wprowadzenie nazw polskich jezior 
do czytania globalnego; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej i umiejęt-
ności czytania; rozwijanie logicznego myślenia; dawanie możliwości współdziałania i współpracy pod-
czas zabaw. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „How are you?” – powitanka w języku angielskim. „Wyprawa, ale dokąd?” – za-
bawa językowa. „Wędkowanie” – zabawa manualna. 

I.7, 9; III.2; IV.4, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Wielkie jeziora” – zabawa z mapą. Czytanie globalne nazw jezior. „Jadę 
nad jezioro …” – zabawa słuchowa. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej.

II.11; IV.2, 4, 5

5. „Na łódce” – zabawa na współpracę. „Rozwaga nad jeziorem” – zabawa języko-
wa. Redagowanie zdań. „Rozważne rady” – zabawa plastyczna.

III.5; IV.1, 2, 10

6. Praca z KP4.42 – kolorowanie według kodu, pisanie po śladzie, wypowie-
dzi na temat zachowania nad jeziorem.

III.5; IV.5, 8
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Koło ratunkowe” – zabawa z elementem celowania i rzutu. Praca z CziP77 – 
klasyfikowanie przedmiotów, określanie ich przydatności.

I.5; IV.12

9. „Łódką po jeziorze” – zabawa konstrukcyjna. Składanie papieru według in- 
strukcji. 

I.6, 7; IV.19

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki (po jednej stronie liczby, a po drugiej litery wyrazu jezioro), słomki 
do napojów, dużo makaronu typu rurki, mapa Polski, etykiety z nazwami polskich jezior, zdjęcia przed-
stawiające jezioro, mazak, brystol, kartki, kredki, klej, KP4, ołówki, małe obręcze gimnastyczne, pachołki, 
CziP, nożyczki, gazetki reklamowe, kartki kredowanego papieru, miski z wodą.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „How are you?” – powitanka w języku angielskim (s. 169). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Wyprawa, ale dokąd?” – zabawa językowa. N. kładzie przed dziećmi kartki, na których po 
jednej stronie są zapisane liczby, a pod drugiej litery wyrazu jezioro: 0 – j, 2 – e, 4 – zi, 6 – o, 
8 – r, 10 – o. Dzieci układają liczby kolejno od najmniejszej do największej, odwracają kartoniki 
i odczytują wyraz. Następnie odpowiadają na pytania: Co to jest jezioro? Co lub kogo można 
spotkać nad jeziorem? Co można robić latem nad jeziorem? • kartki (po jednej stronie liczby, a po 
drugiej litery wyrazu jezioro)

• „Wędkowanie” – zabawa manualna. Każde dziecko ma ok. 20 rurek makaronowych i słomkę 
do napojów z zaginającą się częścią. Dzieci mają za zadanie jak najszybciej zebrać makaron, 
nabierając go na słomkę i wrzucając do miski. • słomki do napojów, dużo makaronu typu rurki

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 (s. 169).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Wielkie jeziora” – zabawa z mapą. N. proponuje, by dzieci znalazły na mapie Polski jeziora. 
Dzieci najpierw snują przypuszczenia, jak jeziora mogą być oznaczone – N. podaje podpowie-
dzi: kolor, kształt. Potem szukają miejsc, w których jest najwięcej jezior. Dzieci starają się od-
czytywać nazwy: Warmia, Mazury, Pomorze itp. N. pokazuje etykiety z nazwami największych 
jezior: Śniardwy, Mamry, Łebsko, Dąbie, Miedwie, Jeziorak, Niegocin, Gardno, Jamno, Gopło, 
a dzieci starają się odnaleźć je na mapie i przymocować tam etykietę. Następnie prezentuje 
zdjęcia przedstawiające krajobraz jezior (z zasobów N.). Dzieci wymieniają charakterystyczne 
elementy, porównują np. ze stawem, określając cechy wspólne i różnice. • mapa Polski, etykiety 
z nazwami polskich jezior, zdjęcia przedstawiające jezioro
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• „Jadę nad jezioro …” – zabawa słuchowa. Wskazane dziecko zaczyna zdanie: Jadę nad je-
zioro M-a-m-r-y. Dziecko siedzące po prawej stronie podaje całą nazwę jeziora (Mamry), a na-
stępnie samo mówi zdanie i podaje nazwę innego jeziora, dzieląc ją na głoski. Zabawa toczy się 
do momentu, aż wszystkie dzieci dokonają analizy i syntezy słuchowej nazw jezior. 

• „Na łódce” – zabawa na współpracę. Zabawę zaczyna 6 chętnych dzieci – 5 w klęku pod-
partym ustawia się w rzędzie, szóste kładzie się na ich plecach. Dzieci w klęku kołyszą lekko 
koleżankę lub kolegę na boki; reszta czeka. Zmieniamy w zabawie po 1 dziecku – kołysane od-
chodzi do dzieci czekających, jedno z czekających dochodzi do dzieci w klęku, a jedna z osób 
w klęku przechodzi do kołysania.

• „Rozwaga nad jeziorem” – zabawa językowa. Każde dziecko zwija kartkę papieru i robi lu-
netę. N. opowiada: Jesteśmy nad jeziorem i obserwujemy, co się dzieje wokół nas. Tam cała ro-
dzina pływa w łódce. Ale co to? Dzieci nie mają kamizelek ratunkowych – kapoków! Tu dzieci 
odkładają lunety, a N. pokazuje kapok lub jego zdjęcie. Dzieci ustalają, do czego on służy, i reda-
gują hasło: Na łódce zakładaj kapok!, a N. je zapisuje. Dzieci wykrzykują je głośno i sprawdzają 
przez lunetę, czy osoby na łódce założyły kapoki. W ten sam sposób N. wprowadza dzieci 
w inne sytuacje, np. samodzielne wchodzenie do wody, skakanie z pomostu, oddalanie się 
od rodziców. • kartki, mazak

• „Rozważne rady” – zabawa plastyczna. Dzieci rysują, jak należało się zachować w sytua-
cjach omawianych podczas poprzedniej zabawy. Dopasowują rysunek do hasła i całość wieszają 
w widocznym miejscu w sali. • brystol, kartki, kredki, klej

• Praca z KP4.42 – kolorowanie według kodu, pisanie po śladzie, wypowiedzi na temat 
zachowania nad jeziorem. • KP4, kredki, ołówki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Koło ratunkowe” – zabawa z elementem celowania i rzutu. Na podłodze stoją pachołki. 
Dzieci mają małe krążki gimnastyczne, starają się celować i rzucać tak, by krążek znalazł się 
na pachołku. • małe obręcze gimnastyczne, pachołki 

• Praca z CziP77 – klasyfikowanie przedmiotów, określanie ich przydatności. • CziP, kredki

• „Łódką po jeziorze” – zabawa konstrukcyjna. Dzieci z kredowanych kartek robią według 
instrukcji łódki, a potem puszczają je w ogrodzie przedszkolnym na wodę w miskach, dmuchają 
na nie, by pływały, wkładają różne drobne przedmioty i patrzą, czy łódka tonie. • kartki grubszego, 
kredowanego papieru, miski z wodą
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• „Wspomnienia z wyprawy” – zabawa językowa. Dzieci układają zagadki o przedmiotach, 
zwierzętach i roślinach związanych z tematyką jeziora, opisując ich wygląd, kształt i przeznaczenie. 

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

3.  Wycieczka w góry 
wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

CELE OGÓLNE: wprowadzenie nazw gór (Tatry, Bieszczady); doskonalenie umiejętności przeliczania, 
kodowania i dekodowania informacji; uświadamianie konieczności rozważnego zachowania się podczas 
wędrówek po górach.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „How are you?” – powitanka w języku angielskim. „Letnia burza” – zabawa ru-
chowa do tekstu. Ilustrowanie ruchem tekstu rymowanki. „Worek wędrowca” 
– zabawa sensoryczna. Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku. 

III.2; IV.5, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Wyprawa, ale dokąd?” – zabawa językowa. Podawanie nazw przedmio-
tów, ćwiczenia w czytaniu. „Przejście po kamieniach” – zabawa na współpracę.

II.7, 8; IV.2, 4, 5

5. „Wycieczka w góry” – zabawa z mapą, rozmowa na podstawie wiersza. Czyta-
nie znaków, nazw, mierzenie odległości za pomocą umownej miarki, ustalanie 
zasad rozważnego zachowania się podczas pobytu w górach. „Kolejka linowa” 
– zabawa ruchowa z elementem liczenia. „Zdobywamy górskie szczyty” – za-
bawa matematyczna. Dodawanie w sytuacji gry.

III.5; IV.2, 4, 13, 15

6. Praca z KP4.43 – szacowanie długości, porządkowanie według wielkości, nu-
merowanie, kodowanie informacji. Praca z L77 – rozdzielanie, przeliczanie, ćwi-
czenia grafomotoryczne..

IV.9, 12, 15

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Na górskim jeziorze” – zabawa z kodowaniem. Poruszanie się po planszy 
zgodnie z instrukcją, omijanie pól. „Na górskim szlaku” – zabawa ruchowa. 

I.5; IV.9, 14

9. „Zdjęcia z wyprawy” – zabawa plastyczna. Malowanie akwarelami. „Wspo-
mnienia z wyprawy” – zabawa językowa. Układanie i rozwiązywanie zagadek.

IV. 1, 5, 6

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zdjęcia obrazów malarskich przedstawiających góry, farby akwarelowe, pędzle, 
karton, dowolne przedmioty do zbudowania toru przeszkód, z zestawu pomocy do kodowania: plansze, 
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kartoniki ze zdjęciami (żaglówka, przystań, fale), figury geometryczne do oznaczenia trasy, Multipla-
neta, KP4, L, kredki, karta ze zdjęciami oscypka, ciupagi, kozicy, wełny, bacy, nart i etykietami do nich, 
nożyczki, klej, szarfy, cyfry 1–5 (np. z Alfabetu), kostka do gry z liczbami zamiast oczek, bębenek, mapa 
fizyczna Polski, zdjęcia krajobrazu Tatr Wysokich i Bieszczad, zdjęcia roślin i zwierząt górskich, gazety, 
zdjęcia przedmiotów, zwierząt, roślin jednoznacznie kojarzących się z górami, etykiety z ich nazwami, 
worek, ciupaga, skarpety z owczej wełny, okulary pływackie, kąpielówki, lornetka, butelka wody, ręcznik 
kąpielowy, mapa, telefon, kostium kąpielowy, klapki, buty trekkingowe.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „How are you?” – powitanka w języku angielskim (s. 169). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Letnia burza” – zabawa ruchowa do tekstu. Dzieci naśladują ruchy N., ucząc się tekstu. 

Latem
Beata Gawrońska

Latem pada, Dzieci szybko podnoszą i opuszczają ręce. 

Latem wieje. Poruszają rękami nad głową w prawo i lewo.

Czasem zagrzmi Tupią.

błyśnie też. Klaszczą.

Ale my się nie boimy, Kręcą głową i wykonują gest przeczenia ręką.

do przedszkola się schronimy, Biegną w miejscu.

letnią burzę przeczekamy, Robią przysiad.

bawiąc się. Robią młynek przedramionami na wysokości klatki piersiowej.

• „Worek wędrowca” – zabawa sensoryczna. N. prezentuje dzieciom worek, w którym są: ciu-
paga, skarpety z owczej wełny, lornetka, butelka wody, okulary pływackie, kąpielówki, kostium 
kąpielowy, ręcznik kąpielowy, telefon, klapki, mapa, buty trekkingowe. Chętne dzieci wkładają 
rękę do worka i bez patrzenia starają się podać nazwy przedmiotów. Gdy dziecko poda nazwę, 
wyjmuje przedmiot z worka. Pozostali oceniają poprawność odpowiedzi i ewentualnie podają 
prawidłową. Gdy padną wszystkie nazwy, dzieci zastanawiają się, do jakich miejsc wybiera się 
właściciel worka (w góry, nad morze, nad jezioro). Wykorzystując 2 szarfy w różnych kolorach, 
starają się uporządkować przedmioty potrzebne w górach i potrzebne np. nad morzem (część 
z nich będzie można przyporządkować do obu miejsc). N. podsuwa pomysł nałożenia jednej 
części szarfy na drugą i włożenia tam tych przedmiotów. • worek, ciupaga, skarpety z owczej wełny, 
okulary pływackie, kąpielówki, lornetka, butelka wody, ręcznik kąpielowy, mapa, telefon, kostium kąpielowy, 
klapki, buty trekkingowe

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 (s. 169).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Wyprawa, ale dokąd?” – zabawa językowa. W różnych miejscach sali są zdjęcia przedmio-
tów jednoznacznie kojarzących się z górami. Dzieci mają za zadanie je odszukać i przynieść do 
miejsca zabawy. Ustalają, co przedstawiają kolejne zdjęcia, z jakim regionem się kojarzą, podają 
nazwy przedmiotów i kładą pod każdym etykietę z nazwą (jeśli jest to dziecko nieczytające 
lub młodsze, N. dokonuje syntezy głoskowej danego wyrazu, a dziecko ma za zadanie położyć 
etykietę we właściwym miejscu). • zdjęcia przedmiotów, zwierząt i roślin jednoznacznie kojarzących się 
z górami, etykiety z ich nazwami
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• „Przejście po kamieniach” – zabawa na współpracę. Dzieci dobierają się w 5-osobowe ze-
społy, każdy z nich dostaje 6 kartek gazetowych. N. mówi: Jesteśmy w górach. Przed nami płynie 
szeroki strumień (dywan, chodnik lub linie na podłodze); musimy przejść na drugą stronę po 
kamieniach (gazety). Każda drużyna ma ich 6. Nie wolno wam stanąć nogą w wodzie, bo nurt 
jest bardzo bystry i może was przewrócić. Dzieci wymyślają sposób wykonania zadania. • gazety

• „Wycieczka w góry” – zabawa z mapą, rozmowa na podstawie wiersza. Dzieci mają przed 
sobą mapę fizyczną Polski, odszukują na niej nazwy polskich pasm górskich, miasto Zakopane 
oraz inne, które znają. Dzieci czytające samodzielnie odczytują nazwy. Odszukują swoją miej-
scowość i starają się określić odległość od niej do dwóch lub trzech górskich miast leżących 
w różnych pasmach górskich (np. za pomocą sznurka). Oceniają, dokąd jest najdalej, dokąd 
najbliżej. Następnie N. prezentuje dwa zdjęcia lub filmy (z własnych zasobów) przedstawiają-
ce krajobraz Tatr Wysokich i Bieszczad, a dzieci określają różnice pomiędzy nimi. N. recytuje 
wiersz: 

W górach
Anna Paszkiewicz

Gdy będziesz w górach, przystań na chwilę, 
Popatrz na limby, kosodrzewinę, 
Tojad, dzwoneczki, alpejską różę
Lub inną równie piękną roślinę.
Sprawdź, może dojrzysz orła na skale
Albo usłyszysz gwizdy świstaków. 

Spróbuj kozice zobaczyć w dali, 
Zaś w mokrym błocie – parę kumaków. 
Może gdzieś wyszła z traw salamandra
I na kamieniu przy drodze siedzi…
Patrz i podziwiaj, unikaj tylko
Wilków i wielkich, groźnych niedźwiedzi.

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania N., np. O jakich roślinach jest mowa 
w wierszu? Jakie zwierzęta są w nim wymienione? Których z nich mamy unikać i dlaczego? 
W jaki sposób powinniśmy zachowywać się podczas wycieczki w góry? W jaki sposób za-
chowuje się w górach osoba rozważna? N. opowiada o koniczności zabrania odpowiednich 
przedmiotów (naładowany telefon, woda, mapa z oznaczonymi szlakami, jedzenie, numer 
służb ratunkowych) i ubrań (kurtka przeciwdeszczowa, buty trekkingowe), chodzenia po wy-
znaczonych szlakach, zabierania swoich śmieci ze sobą, słuchania prognoz pogody, zostawiania 
informacji o planowanej trasie u gospodarza lub w schronisku itp. • mapa fizyczna Polski, zdjęcia 
z krajobrazem Tatr Wysokich i Bieszczad, zdjęcia roślin i zwierząt górskich

• „Kolejka linowa” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. Dzieci stoją w rozsypce. N. ini-
cjuje zabawę, mówiąc: Pasażerowie do wagoników!, i uderza dowolną liczbę razy w bębenek. 
Na ten sygnał dzieci ustawiają się w rzędy o takiej liczbie osób, ile uderzeń usłyszały. Gdy w ja-
kimś rzędzie jest mniej dzieci, mówią: Brakuje … pasażerów! Na hasło: Koniec trasy! dzieci 
znowu stają w rozsypce. • bębenek

• „Zdobywamy górskie szczyty” – zabawa matematyczna. Dzieci, wykorzystując wszystkie 
szarfy, układają drabinkę, która będzie polem gry. Oznaczają start, metę. Dzielą się na 5-osobo-
we zespoły, z których każdy oznacza się innym kolorem lub liczbą. Do gry wykorzystywana jest 
kostka nie z oczkami, ale z liczbami. W zespole są 1 przewodnik – kapitan i 4 członków wyprawy. 
Członkowie będą pionkami. Pionki siadają w rzędach. Kapitanowie rzucają kostką, drużyny star-
tują według wartości rzutów od największej liczby. Zaczyna jeden z pionków. Kapitan w każdej 
chwil może dołączyć do gry następne pionki. Grę wygrywa zespół, którego wszyscy członko-
wie jako pierwsi dojdą do mety. Przed metą każdy pionek musi mieć liczbę oczek pozwalającą 
mu na zejście z planszy. Jeśli liczba jest za duża – czeka na następny rzut. • szarfy, ew. cyfry 1–5, 
kostka do gry z liczbami zamiast oczek
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• Praca z KP4.43 – szacowanie długości, porządkowanie według wielkości, numerowanie, 
kodowanie informacji. • KP4, kredki

Dla dzieci młodszych N. przygotowuje kartę ze zdjęciami przedstawiającymi 6 elementów 
z zabawy „Wyprawa, ale dokąd?” (np. oscypek, ciupaga, kozica, wełna, baca, narty) oraz ety-
kiety do wycięcia i przyklejenia. Dzieci odcinają etykiety i dopasowują je do zdjęcia według 
wzoru, który został po wcześniejszej zabawie. • karta ze zdjęciami oscypka, ciupagi, kozicy, wełny, 
bacy, nart i etykietami do nich, nożyczki, klej

• Praca z L77 – rozdzielanie, przeliczanie, ćwiczenia grafomotoryczne. • L, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• • „Na górskim jeziorze” – zabawa z kodowaniem.

Poruszanie się po planszy zgodnie z instrukcją. Omijanie pól. N. rozdaje plansze do kodowania, 
kartoniki ze zdjęciem żaglówki, przystani i 10 fal. Na początku zabawę można przeprowadzić na 
jednej planszy dla wszystkich dzieci wspólnie. N. prosi, by dzieci spróbowały doprowadzić ża-
glówkę do przystani. Są jednak dwa warunki: żaglówka w pierwszym ruchu musi płynąć w górę 
i musi ominąć wszystkie fale. Dzieci najpierw naradzają się, którą drogą musi płynąć żaglówka 
– mogą ją zaznaczyć np. za pomocą figur geometrycznych. Potem kodują trasę za pomocą 
strzałek kierunkowych:       . Następnie skracają wzór: 2  3  
2  2  3   2  . N. pyta, czy można dopłynąć do przystani inną trasą (nie, jeśli mają być 
spełnione oba warunki; tak, jeśli żaglówka w pierwszym ruchu mogłaby popłynąć w prawo).  
• z zestawu pomocy do kodowania: plansze, kartoniki ze zdjęciami (żaglówka, przystań, fale), figury geome-
tryczne do oznaczenia trasy, Multiplaneta
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• „Na górskim szlaku” – zabawa ruchowa. N. z elementów dostępnych w sali ustawia tor 
przeszkód i mówi, jakie czynności mają wykonać dzieci: krzesełko – wejście na nie i zejście; kilka 
gazet – wskakiwanie na nie obunóż; duże krzesło – przeczołganie się pod nim itp. Dzieci stają 
jedno za drugim i kolejno pokonują tor. • dowolne przedmioty do zbudowania toru przeszkód

• „Zdjęcia z wyprawy” – zabawa plastyczna. Dzieci przed działaniem oglądają zdjęcia obra-
zów malarskich przedstawiających krajobraz górski (zasoby własne N.). Opowiadają o swoich 
wrażeniach, określają, co znajduje się w poszczególnych częściach obrazu, jakie kolory domi-
nują itp. Następnie malują swoje wyobrażenie gór farbami akwarelowymi. • zdjęcia obrazów malar-
skich przedstawiających góry, farby akwarelowe, pędzle, karton

• „Wspomnienia z wyprawy” – zabawa językowa. Dzieci układają zagadki o przedmiotach, 
zwierzętach, roślinach, postaciach, o których była mowa w ciągu dnia, opisując ich wygląd, 
kształt i przeznaczenie. 

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

4.  Nad morzem 
wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE: wprowadzenie piosenki „Zawołało lato”; doskonalenie umiejętność realizowania poda-
nych rytmów, rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci; uwrażliwianie na walory estetyczne krajobrazu 
nadmorskiego.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „How are you?” – powitanka w języku angielskim. „Znajome miejsca” – 
zagadki słuchowe. Różnicowanie miejsca na podstawie charakterystycznych 
odgłosów. „Statek” – zabawa ruchowa na współpracę.

III.2, 5; IV.5, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Zawołało lato” – zabawy muzyczne przy piosence, wprowadzenie piosenki: 
„Mus truskawkowy” – zabawa taneczna przy piosence „Zawołało lato”. „Pływa-
jąca ryba” – zabawa rytmiczna. „Morskie fale” – zabawa ruchowa z apaszkami. 
Nauka piosenki, śpiew z akompaniamentem. „Wyprawa, ale dokąd?” – zabawa 
sensoryczna. Rozpoznawanie przedmiotów na podstawie dotyku. „Morze, na-
sze morze…” – zabawa z mapą. Ćwiczenia w czytaniu. 

IV.4, 5, 9, 10

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20. I.5, 8, 9

6. Praca z KP4.44 – ćwiczenia w czytaniu, uzupełnianie ciągu sylab, identyfikowa-
nie odgłosów. Praca z L78 – łączenie kropek, kolorowanie obrazka.

IV.4, 8

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, 
wzmacnianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów li-
terackich. 

I.2, 5, 8; IV.3
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Kolorowy piasek” – zabawa manualna. Barwienie soli kredą. „Sieć ryba-
cka” – zabawa ruchowa.

I.5, 6

9. „Koło ratunkowe” – zabawa plastyczna. Kolaż. „Statki” – zabawa z dzie-
ckiem zdolnym.

I.7; IV.1, 9

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: CD2, woreczki, apaszki, 3 rodzaje dowolnych instrumentów perkusyjnych; pu-
dełko sensoryczne, przedmioty kojarzące się z morzem i plażą (np. ręcznik kąpielowy, krem do opalania, 
okulary przeciwsłoneczne, piasek, bursztyn), mapa, etykiety z nazwami miejscowości nad Bałtykiem, 
etykieta Morze Bałtyckie, etykiety do podpisywania przedmiotów (np. statek, wydma, piasek, mewa, 
rybitwa, muszelka, kuter, sieci, plaża, parasol, koc, okulary), janczary, bębenek, lina gimnastyczna, KP4, 
L, kredki, kolorowa kreda, sól, pojemniki na zabarwioną sól, trójkąt, kartki A4 białe i kolorowe, klej, no-
życzki, kratownice, ołówki.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „How are you?” – powitanka w języku angielskim (s. 169). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Znajome miejsca” – zagadki słuchowe. N. zadaje pytanie: Dokąd wybrały się dzieci? Od-
twarza odgłosy miasta, wsi, lasu i morza. Dzieci słuchają i podają nazwy poszczególnych dźwię-
ków oraz miejsce, w którym można je usłyszeć. • odgłosy  uczę.pl

• „Statek” – zabawa ruchowa na współpracę. Zabawę należy przeprowadzić według zasad 
zabawy „Na łódce” (s. 175). Różnica polega na tym, że dzieci dzielą się na 5-osobowe zespoły 
– 4 ustawia się jedno obok drugiego w klęku podpartym, a jedno kładzie się na ich plecach. 
Szereg stara się iść do przodu tak, by dziecko na ich plecach nie spadło. Co kilkadziesiąt sekund 
należy zmienić dziecko leżące na plecach koleżanek i kolegów. 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 (s. 169).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Zawołało lato” – zabawy muzyczne przy piosence, wprowadzenie piosenki. • CD2.17

Zawołało lato
sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Zawołało lato, że przyszły wakacje, 
A ja z echem odpowiadam: Masz rację! Masz rację!
Spakowany plecak, w nim kompas i mapy, 
I notesik z poradami od mamy i taty.
Poszukam przygody w niedostępnym lesie
Tropy jej odnajdę wszędzie, nim nadejdzie wrzesień.
Nad morze pojadę i dam nura w fale, 
Bo jak wszystkie grzeczne dzieci lubię w morzu szaleć.
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Na żaglowej łodzi odwiedzę jeziora
Będę z wiatrem śpiewać szanty i pokład szorować.
Potem ruszę w góry, na szlaki nieznane, 
By wypasać z juhasami na hali barany.
Pod niebem gwiaździstym na mchu wśród paproci
Leśny szałas wybuduję, słońce go wyzłoci.
I jeszcze w marzeniach pójdę hen daleko,
Tam gdzie zawsze są wakacje nad różową rzeką.

 – „Mus truskawkowy” – zabawa taneczna przy piosence „Zawołało lato” (s. 162).
 – „Pływająca ryba” – zabawa rytmiczna przy piosence. Podczas przygrywki dzieci przekładają 

woreczek z jednej ręki do drugiej. Podczas pierwszej części melodii podają woreczki osobie 
obok w rytmie w prawą stronę, a podczas drugiej części – w lewą. • woreczki, CD2.18

 – „Morskie fale” – zabawa ruchowa z apaszkami. Dzieci trzymają swoje apaszki za jeden ko-
niec. Jedno stoi w środku i trzyma wszystkie apaszki za końce. Co drugie dziecko jest w pozycji 
kucznej. Podczas przygrywki dzieci wstają i kucają na zmianę, podczas pierwszej części melodii 
podskakują po obwodzie koła, a w trakcie drugiej – robią obrót w jedną i drugą stronę pod 
uniesioną apaszką. • apaszki, CD2.18

 – Nauka słów piosenki. N. śpiewa tekst piosenki fragmentami – frazami, dzieci powtarzają.
 – Akompaniowanie do śpiewu. Dzieci dzielą się na 3 grupy, każda wybiera inny rodzaj instru-

mentów (dowolne). Pierwsza grupa akompaniuje podczas przygrywki, np. � � � � � � � � ; druga 
podczas pierwszej części melodii: � � � � � � � � ; trzecia podczas drugiej części: � � � � � � � � . 
• 3 rodzaje instrumentów perkusyjnych, CD2.17

 – Śpiew piosenki z akompaniamentem. Z każdej grupy instrumentów chętne dzieci śpiewają 
piosenkę, a pozostałe akompaniują im do śpiewu. • instrumenty muzyczne, CD2.17

• „Wyprawa, ale dokąd?” – zabawa sensoryczna. N. umieszcza w pudełku przedmioty koja-
rzące się z morzem: muszelki, piasek, ręcznik kąpielowy, okulary przeciwsłoneczne, płetwy, pia-
sek, bursztyn itp. Dziecko wkłada rękę do pudełka, stara się rozpoznać przedmiot i podać jego 
nazwę. Jeśli mu się nie uda, wyjmuje przedmiot i wszystkie dzieci podają jego nazwę. N. zadaje 
pytanie: Z jakim regionem kojarzą wam się te przedmioty? Co jeszcze kojarzy wam się z mo-
rzem? Co można robić nad morzem? • pudełko sensoryczne, przedmioty kojarzące się z morzem i plażą, 
np. ręcznik kąpielowy, krem do opalania, okulary przeciwsłoneczne, płetwy, piasek, bursztyn

• „Morze, nasze morze …” – zabawa z mapą, ćwiczenia w czytaniu. Dzieci odszukują na ma-
pie Morze Bałtyckie. Dostają od N. etykiety z nazwami większych nadbałtyckich miejscowości 
i starają się je odnaleźć na mapie i umieścić tam etykietę. Odszukują miejscowość, w której 
mieści się ich przedszkole/szkoła, i mierzą, do której nadmorskiej miejscowości jest od nich 
najdalej, a do której najbliżej. Następnie oglądają zdjęcia przedstawiające krajobraz nadmorski 
(z zasobów N.) i wymieniają charakterystyczne elementy. Spośród zdjęć przedstawiających po-
jedyncze przedmioty wybierają te, które kojarzą się z morzem, np.: statki, wydmy, plaża, kutry 
rybackie, rybitwy, mewy, muszelki, i dobierają do nich etykiety. • mapa, etykiety z nazwami nadbał-
tyckich miejscowości, etykieta Morze Bałtyckie, etykiety do podpisywania przedmiotów, np. statek, wydma, 
piasek, mewa, rybitwa, muszelka, kuter, sieci, plaża, parasol, koc, okulary

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 (s. 172). 

• Praca z KP4.44 – ćwiczenia w czytaniu, uzupełnianie ciągu sylab, identyfikowanie od-
głosów. Do wykonania ostatniego zadania będą potrzebne odgłosy nagrane na CD2. Można 
je także odtworzyć za pomocą kodu QR zamieszczonego w KP4. • KP4, kredki, CD2.19

• Praca z L78 – łączenie kropek, kolorowanie obrazka • L, kredki



Żegnamy przedszkole TYDZIEŃ XXXIX

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

183

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Kolorowy piasek” – zabawa manualna. Dzieci z soli i kolorowej kredy robią kolorowy pia-
sek. W tym celu pocierają kredą sól wysypaną na stolik. Gotową sól zbierają do pojemników 
(każdy kolor w innym). Zostanie ona wykorzystana w kolejnym dniu. • kolorowa kreda, sól, po- 
jemniki

• „Sieć rybacka” – zabawa ruchowa. Dzieci tworzą 3-osobowe zespoły. Dwie osoby łapią 
się za ręce – tworzą kryjówkę, a trzecia jest rybą. Dzieci – ryby biegają pomiędzy kryjówkami. 
Na dźwięk trójkąta i hasło: Sieć rybacka szybko wracają do swoich kryjówek. Po każdym po-
wrocie dzieci zamieniają się rolami. • trójkąt

• „Koło ratunkowe” – zabawa plastyczna. Dzieci rysują na połowie kartki A4 postać dziecka 
w stroju kąpielowym (musi mieć podniesione lub rozłożone na boki ręce). Wycinają ją. Drugą 
kartkę A4 zginają na pół (krótki brzeg ma dojść do krótkiego brzegu) i rozkładają. W dolnej 
połowie rysują rytmicznie morskie fale do utworu „Żółta łódź podwodna”. N. co jakiś czas za-
trzymuje muzykę, dzieci zmieniają kolory kredek, a gdy znowu pojawi się dźwięk, rysują dalej. 
Na tak powstałe morze naklejają postać, którą wycięły, tak aby jej dolna część była w wodzie. 
Następnie wycinają kolorowy pasek papieru szerokości ok. 1,5 cm i długości ok. 10 cm i przykle-
jają go wokół postaci tak, żeby utworzyć koło ratunkowe. Nad postacią dorysowują lub dokleja-
ją słońce, ptaki itp. – według własnej inwencji. • kartki A4 białe i kolorowe, klej, kredki, nożyczki, CD2.34

• „Statki” – zabawa z dzieckiem zdolnym. Dzieci kolorują niektóre pola lub ciągi pól na kra-
townicy, tworząc statki. Oznaczają kolumny kratownicy literami, a wiersze – liczbami. Zadaniem 
dziecka współgrającego jest odgadnięcie, na których polach stoi statek przeciwnika – pytając, 
podaje liczbę wiersza i literę kolumny. Wygrywa ta osoba, która szybciej zatopi wszystkie statki 
rywala. • kratownice, ołówki, kredki

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

5.  Podglądamy życie w morzu 
wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: poznanie różnorodnych możliwości wykorzystania papieru do konstruowania i kompo-
nowania prac plastycznych; rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej; stwarzanie możliwości 
do podejmowania współpracy podczas działań twórczych.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „How are you?” – powitanka w języku angielskim. „Pod wodą” – zabawa na 
koncentrację. Ćwiczenie pamięci krótkotrwałej. „Rysowanie na plaży” – zaba-
wa grafomotoryczna. Ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej. 

I.9; III.2, 8, 21
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Nurek” – zabawa słownikowa. Kończenie zdania, rozwijanie wyobraźni. „Ry-
bak i ryby” – zabawa bieżna.

I.5; IV.2

5. „Tajemnice morskiego dna” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna z podziałem na 
zespoły: „Ośmiornica” – praca z rurek po papierze toaletowym. „Ryba i konik 
morski” – praca z wykorzystaniem KP4.55. Komponowanie z przygotowanych 
materiałów.

I.6, 7, 9; IV.11

6. Praca z KP4.45 – rysowanie po śladzie i samodzielne rysowanie etapami. Praca 
z CziP78 – rozwiązywanie rebusów, rysowanie i pisanie po śladzie, kolorowanie.

I.7, 9; IV.4

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Pływające jajka” – doświadczenie. Obserwowanie jajka w słonej wodzie. „Za-
wołało lato” – utrwalenie piosenki.

III.8; IV.7, 19

9. „Tajemnice morskiego dna” – zabawa sensoryczna. Rozpoznawanie przedmio-
tów za pomocą dotyku. „Meduza” – zabawa w kole z chustą animacyjną. Ćwi-
czenie szybkości reakcji. 

I.8; III.5

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kolorowa sól, tacki, CD2, okulary do pływania, zdjęcia lub film o podwodnym 
życiu, szarfy, rurki po papierze toaletowym, kolorowe kartki, ołówki, klej, nożyczki, mazaki, KP4, kredki, 
kształt ryby wielkości kartki A4, kolorowe paski papieru lub paski z kolorowych gazet, CziP, bardzo świe-
że jajka, słoiki 0,5 l, woda, sól, łyżki, inne drobne przedmioty dostępne w sali, koc lub chusta animacyjna, 
dowolne przedmioty w dużej liczbie.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „How are you?” – powitanka w języku angielskim (s. 169). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Pod wodą” – zabawa na koncentrację. Dzieci siedzą w kole. Zabawę rozpoczyna dowol-
ne dziecko, które mówi: Pod wodą mieszka rekin – haps. Kolejne dziecko musi powtórzyć 
to, co powiedział poprzednik, i dołożyć swoje zdanie oraz wyraz dźwiękonaśladowczy: Pod 
wodą mieszka rekin – haps. Pod wodą mieszka konik morski – iha. Każde następne dziecko 
postępuje tak samo. Kto się pomyli lub nie wie, co powiedzieć, daje fant. Po zabawie fanty są 
wykupywane – grupa wymyśla zadanie dla ich właścicieli.

• „Rysowanie na plaży” – zabawa grafomotoryczna. Dzieci wsypują na tacki kolorową sól 
wykonaną poprzedniego dnia. Przy utworze „Żółta łódź podwodna” rysują dowolne wzory, 
wykonując rytmiczne ruchy. • kolorowa sól, tacki, CD2.34

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 (s. 169).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.
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II CZĘŚĆ DNIA

• „Nurek” – zabawa słownikowa. Dziecko zaczynające zabawę zakłada okulary do pływania 
i kończy zdanie: Jestem na dnie morza i widzę… Podaje okulary następnemu dziecku. Zaba-
wa kończy się, gdy okulary wrócą do pierwszej osoby. Następnie N. pokazuje dzieciom film 
lub zdjęcia przedstawiające życie pod wodą (z zasobów N.). Dzieci wymieniają nazwy obser-
wowanych zwierząt, roślin, zwracają uwagę na ich wielkość, kolorystykę, zachowanie. • okulary  
do pływania, zdjęcia lub film o podwodnym życiu

• „Rybak i ryby” – zabawa bieżna. Jedno z dzieci jest rybakiem. Pozostałe to ryby – każde 
ma włożoną za pasek szarfę lub apaszkę. Ryby uciekają, a rybak ma za zadanie złowić ich jak 
najwięcej – wyciąga szarfy zza paska. Dzieci bez szarf odchodzą na chwilę z zabawy. Ta kończy 
się, gdy zostanie tylko jedno dziecko. W następnym powtórzeniu ono jest rybakiem. • szarfy 

• „Tajemnice morskiego dna” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna z wykorzystaniem 
KP4.55. N. dzieli dzieci na zespoły, z których każdy wykonuje inne elementy pracy.

 – „Ośmiornica” – praca z rurek po papierze toaletowym. Praca dla dzieci młodszych. Dzieci 
odrysowują na kartce koło od rurki po papierze i wokół niego rysują większe; wycinają po linii 
większego koła i nacinają brzeg w trawkę do krawędzi mniejszego. Nacięte krawędzie smarują 
klejem i swego rodzaju daszek naklejają na jeden koniec rurki. Przeciwległy koniec nacinają, 
robiąc nogi ośmiornicy – lekko zawijają je do przodu. Całość kolorują mazakami lub farbami. 
Rysują oczy i usta. • rurka po papierze toaletowym, biała kartka, ołówek, klej, nożyczki, mazaki

 – „Ryba i konik morski” – praca z wykorzystaniem KP4.55. Dzieci wycinają elementy i wykonu-
ją pracę zgodnie z instrukcją obrazkową. • KP4, klej, nożyczki

Na dole błękitnego brystolu cała grupa przykleja kolorową sól – robi dno morza. Dzieci wkle-
jają wodorosty – wycięte z zielonego i brązowego papieru nieregularne paski złożone wzdłuż 
w harmonijkę. Wszystkie wykonane wcześniej elementy mocują do brystolu. Dorysowują 
szczegóły według własnego pomysłu. • kolorowe kartki, nożyczki, klej, ołówki lub mazki

• Praca z KP4.45 – rysowanie po śladzie, samodzielne rysowanie etapami. KP4.45, kredki

Dzieci młodsze wyklejają kształt ryby kawałkami kolorowego papieru. Tną pasek na kawałki 
(mogą być nieregularne) i dopasowując do siebie, przyklejają tak, by powstał kolorowy witraż. 
• kształt ryby wielkości kartki A4, kolorowe paski papieru lub paski z kolorowych gazet, nożyczki, klej

• Praca z CziP78 – rozwiązywanie rebusów, rysowanie i pisanie po śladzie, kolorowanie. 
• CziP, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Pływające jajka” – doświadczenie. Do doświadczenia będą potrzebne bardzo świeże jajka 
(w słodkiej wodzie muszą całkowicie zatonąć). Dzieci wkładają jajko do słoika napełnionego do 
połowy wodą. Patrzą, co się dzieje. N. prosi, by zaczęły dosypywać soli i mieszały łyżeczką, tak 
aby sól rozpuściła się w wodzie. Dzieci dosypują i mieszają aż do momentu, kiedy jajko zacznie 
wynurzać się z wody. N. wyjaśnia, że słona woda ma większą gęstość niż słodka i dlatego przed-
mioty się w niej unoszą. Można sprawdzić, jak zachowają się inne przedmioty – szpilki, klocki, 
spinacze, kulki plasteliny itp. • bardzo świeże jajka, słoiki 0,5 l, woda, sól, łyżki, inne drobne przedmioty 
dostępne w sali



TYDZIEŃ XXXIX Rozwaga

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

186

• „Zawołało lato” – utrwalenie piosenki (słowa s. 181). Dzieci śpiewają piosenkę, akompaniując 
sobie rękami: przygrywka – pstrykanie palcami, pierwsza część melodii – klaskanie, druga część 
melodii – klaśnięcie i uderzenie dłońmi w uda. • CD2.18

• „Tajemnice morskiego dna” – zabawa sensoryczna. N. wkłada pod chustę dowolne przed-
mioty. Wyjaśnia, że na dnie morza leży bardzo dużo skarbów, które należy odszukać i określić, 
co to jest. Głęboko pod wodą jest jednak ciemno, dlatego trzeba to zrobić za pomocą dotyku. 
Dwoje lub troje dzieci wkłada pod chustę ręce, odnajdują dowolny przedmiot, starają się podać 
jego nazwę. Jeśli im się uda, układają zdanie o tym przedmiocie. • koc lub chusta animacyjna, wiele 
dowolnych przedmiotów

• „Meduza” – zabawa w kole z chustą animacyjną. Dzieci siedzą dookoła chusty i trzymają jej 
brzeg, jedno – meduza – jest w środku. Meduza ma w ręce szarfę (lub apaszkę). Przy utworze 
„Żółta łódź podwodna” stara się dotknąć dzieci szarfą. Dzieci mogą się odchylać, ale nie mogą 
puścić brzegów chusty, muszą ją trzymać chociaż jedną ręką. Dziecko, które zostanie dotknięte, 
wchodzi do środka chusty i czeka do końca zabawy. Zmiana dziecka w roli meduzy następuje, 
gdy zostanie złapanych np. 6 dzieci. Złapane dzieci wracają na brzeg chusty i zabawa zaczyna 
się od początku. • chusta animacyjna, szarfa lub apaszka, CD2.34

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

• List do rodziców  uczę.pl
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Tydzień XL
Do widzenia!

1.  Będziemy uczniami 
wiodąca aktywność: społeczno-emocjonalna

CELE OGÓLNE: rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich 
odczuć; kształtowanie postawy otwartości i życzliwości w stosunku do nowo poznawanych osób; bu-
dzenie zaciekawienia tematem szkoły. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „How are you?” – powitanka w języku angielskim. „Zawołało lato” – utrwalenie 
piosenki, akompaniowanie za pomocą gestów. „Wszyscy, którzy…” – zabawa 
integracyjna.

III.2, 5, 8; IV.21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Powitalny uśmiech” – rozmowa na podstawie wiersza. „Nowi koledzy” – 
zabawa z elementem dramy. „Będziemy uczniami” – wypowiedzi dzieci. Snucie 
przypuszczeń na temat pobytu w szkole.

III.9; IV.1, 2, 5

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20. I.5, 8, 9

6. Praca z KP4.46 – zabawa grafomotoryczna, poruszanie się zgodnie z ko-
dem obrazkowym. „Szkolne czynności” – zabawa ruchowa. „Pytania do star-
szych kolegów” – zabawa językowa. 

I.7; IV.5, 8

7. Wyjście do pobliskiej szkoły. Spotkanie z uczniami. Zabawy integracyjne na 
boisku szkolnym. „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

III.2, 4, 6, 9; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Pakujemy plecak” – zabawa sensoryczna. Rozpoznawanie przedmiotów 
na podstawie dotyku, podawanie ich nazw w języku angielskim.

IV.5, 21

9. „Lustro” – zabawa ruchowa w parach. „Droga do szkoły” – zabawa z elemen-
tem kodowania.

I.5; IV.9

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartki, kredki, klej, marker, brystol, ołówki, janczary, bębenek, lina gimna-
styczna, pudełko, zeszyt, książka, linijka, długopis, gumka, farby, nożyczki, worek, plastelina, kółka gim-
nastyczne, mazaki, CD2, KP4.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.
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• „How are you?” – powitanka w języku angielskim (s. 169). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Zawołało lato” – utrwalenie piosenki (s. 186). • CD2.18

• „Wszyscy, którzy…” – zabawa integracyjna. Dzieci siedzą w kole. N. mówi: Wszyscy, którzy 
mają na sobie kolor czerwony, machają prawą ręką. Wszyscy, którzy są dziś weseli, wstają 
i podskakują. Wszyscy, którzy niedługo pójdą do szkoły, wołają hej! Dzieci, które identyfikują 
się z określeniami, wykonują wskazaną czynność.

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 (s. 169).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Powitalny uśmiech” – rozmowa na podstawie wiersza. 

Uśmiech
Irena Landau

Do pierwszoklasistów 
uśmiecha się wrzesień. 
Co z sobą, uczniowie, 
do szkoły weźmiecie?
Kot w domu zostanie.
A pies? Też nie pójdzie!
Do szkoły zabierzcie 
najmilszy swój uśmiech! (…)

Zapomnieć śniadania
czasami się zdarzy, 
lecz zawsze możecie 
mieć uśmiech na twarzy.
Codziennie spotkacie 
kolegów o ósmej, 
codziennie w prezencie 
im dajcie swój uśmiech.

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania N: Co według autorki wiersza jest naj-
ważniejszą rzeczą, którą należy zabrać do szkoły? Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego uśmiech 
na twarzy podczas spotkania z nową osobą jest ważny? Co jeszcze jest istotne, by w szkole 
było nam dobrze i miło? 

• „Nowi koledzy” – zabawa z elementem dramy. Dzieci łączą się w pary. N. wyjaśnia, że są 
kolegami, którzy do tej pory się nie znali, a teraz będą razem w klasie. Dzieci mają wymyślić 
sposób, w jaki przywitają się z nowymi znajomymi. Każda para odgrywa krótką scenkę z powi-
taniem. 

• „Będziemy uczniami” – zabawa językowa. N. stawia pytanie: Jak wyobrażacie sobie bycie 
uczniem? Co będziecie robić w szkole jako uczniowie? Dzieci przez chwilę się zastanawiają, 
chętne osoby odpowiadają na pytanie, budując krótką wypowiedź. Na koniec dzieci rysują 
przedstawione przez siebie sytuacje, a prace przyklejają do brystolu z napisem W szkole… Pod 
każdym obrazkiem samodzielnie (jeśli potrafią) piszą dokończenie zdania. Na koniec wspólnie 
odczytują napisy. • kartki, kredki, klej, marker, brystol

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 (s. 172). 

• Praca z KP4.46 – zabawa grafomotoryczna, poruszanie się zgodnie z kodem obrazkowym. 
• KP4, kredki 

• „Szkolne czynności” – zabawa ruchowa. Dzieci w rozsypce poruszają się po sali przy do-
wolnej melodii. N. co jakiś czas wydaje polecenia: Maszerujemy! – dzieci maszerują, Piszemy! 
– siadają w siadzie skrzyżnym i naśladują ruchem pisanie, Liczymy! – robią 10 przysiadów, licząc 
do 10. N. odtwarza muzykę przez cały czas. Może dokładać dowolne polecenia, określając lub 
pokazując związaną z nimi czynność. • CD



189

Do widzenia! TYDZIEŃ XL

Planeta dzieci  Sześciolatek  Przewodnik metodyczny. Część 4.

• „Pytania do starszych kolegów” – zabawa językowa. Dzieci przygotowują listę pytań 
do dzieci ze szkoły – jeśli mają trudności z redagowaniem, robią to z pomocą N., który zapisuje 
pytania na kartkach. • kartki, ołówki

• Wyjście do pobliskiej szkoły. Spotkanie z uczniami kończącymi pierwszą klasę, rozmowa 
z nimi. Dzieci zadają pytania, które wcześniej przygotowały. Zwiedzają szkołę, poznają przezna-
czenie poszczególnych sal, siadają w ławkach. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Pakujemy plecak” – zabawa sensoryczna. N. wkłada do pudełka różne przybory szkolne 
i przedmioty związane ze szkołą. Dzieci mają za zadanie rozpoznać je za pomocą dotyku, podać 
nazwy i określić przeznaczenie. N. podaje nazwy w języku angielskim, dzieci powtarzają. Na ko-
niec mówią zdanie w języku angielskim: Wkładam do plecaka… – I put a/an … into my back- 
pack (zeszyt – exercise book, książka – book, ołówek – pencil, kredki – crayons, linijka – ruler, 
długopis – pen, mazak – marker, gumka – eraser, farby – paint, klej – glue, nożyczki – scissors, 
plastelina – plasticine, piórnik – pencil-case), wybierając sobie 2 przedmioty z wyjętych z pu-
dełka, np. I put a pencil and an eraser into my backpack. • pudełko, zeszyt, książka, ołówek, kredki, 
linijka, długopis, mazak, gumka, farby, klej, nożyczki, plastelina, piórnik

• „Lustro” – zabawa ruchowa w parach. Dzieci są dobrane w pary. Jedno pokazuje dowolną 
czynność, drugie stara się wykonywać ją identycznie i w tym samym czasie. Po chwili zamieniają 
się rolami. 

• „Droga do szkoły” – zabawa z elementem kodowania. Dzieci są podzielone na 3-osobowe 
zespoły. N. układa małe kółka gimnastyczne w rzędach i kolumnach. Na dole dzieci kładą przy 
jednym z kółek wyraz start, a po drugiej stronie rysunek budynku z napisem szkoła. W różnych 
kołach na trasie układają wyrazy lub symbole oznaczające przeszkody, np. auto, mur, pies. Każdy 
zespół ma za zadanie zakodować za pomocą strzałek drogę od pola start do budynku, tak by 
ominąć przeszkody. Następnie każda grupa typuje jedno dziecko i podając mu instrukcje przej-
ścia, prowadzi je przez całą trasę. • kółka gimnastyczne, kartki, mazaki 

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

2.  Czego nauczyłem się w przedszkolu 
wiodąca aktywność: językowa

CELE OGÓLNE: doskonalenie umiejętności czytania – utrwalanie liter drukowanych i pisanych; rozwija-
nie percepcji wzrokowej, słuchowej, koncentracji uwagi; stwarzanie okazji do mówienia o swoich emo-
cjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „How are you?” – powitanka w języku angielskim. „Najlepiej umiem” – zabawa 
pantomimiczna. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. „Razem się bawimy” 
– zabawy integracyjne wybrane przez dzieci.

III.1, 2; IV.21
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Polowanie na litery” – zabawy z literami: „Do pary”, „O jakiej literze my-
ślę?”, „Na tropie”. „Litera szuka przyjaciela” – zabawa ruchowa orientacyjno-
-porządkowa.

I.5; IV.4, 14

5. „Jestem mistrzem” – zabawa plastyczna. Wzmacnianie poczucia własnej war-
tości. „Droga do szkoły” – zabawa ruchowa z elementem skoku.

I.5; III.1; IV.1, 21

6. Praca z KP4.47 – wpisywanie haseł do diagramu, odczytywanie kodu, pi-
sanie liter w liniaturze. Praca z CziP79 – odkodowywanie informacji, układanie 
zdania z rozsypanki literowej według kodu, rysowanie szlaczka.

IV.4, 8, 15

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. Prace pielęgnacyjne w ogrodzie przedszkolnym. „Kącik Mo-
lika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; II.11; IV.3, 
18, 19

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Nasze emocje” – rozmowa z dziećmi. Ćwiczenia w czytaniu nazw emocji. 
„Migawka” – zabawa na koncentrację. Identyfikowanie emocji pokazywanych 
w krótkiej ekspozycji. 

II.1, 4, 6; IV.4, 21

9. „Razem” – zabawa twórcza. Wzmacnianie więzi w grupie. „Lot na dywanie” – 
zabawa ruchowa z kocykami.

I.5; III.2 

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: komplet liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych, kartki, kredki świe-
cowe, liczby 1–10, KP4, ołówki, CziP, symbole 6 emocji i podpisy do nich (radość, smutek, zdziwienie, 
nuda, strach, zdenerwowanie), zdjęcia osób w różnych stanach emocjonalnych, kredki, kartki z imionami 
dzieci, kocyki, CD2.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „How are you?” – powitanka w języku angielskim (s. 169). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Najlepiej umiem” – zabawa pantomimiczna. Dzieci zamykają oczy i przez chwilę myślą 
o tym, co umieją robić najlepiej, w czym według siebie są najlepsze. Następnie zaczynając 
od osoby chętnej, pokazują to za pomocą gestów i mimiki. Pozostali odgadują. 

• „Razem się bawimy” – zabawy integracyjne. Dzieci wybierają według własnego upodoba-
nia zabawy, które poznały w ciągu roku i które cieszyły się największą popularnością. 

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 (s. 169).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Polowanie na litery” – zabawy z literami. 
 – „Do pary”. N. ma komplet liter małych i wielkich drukowanych i pisanych. Rozkłada osob-

no drukowane, osobno pisane. Pisane kładzie znakami do dołu, drukowane – do góry. Dzie-
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cko losuje jedną literę pisaną, podaje jej nazwę i dobiera do niej taką samą, ale drukowaną. 
Następnie wymyśla słowo, które zaczyna się taką samą głoską, z uwzględnieniem imion i nazw 
dla wielkich liter. • komplet liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych 

 – „O jakiej literze myślę?” Dzieci układają ciąg wszystkich liter – mogą być tylko wielkie lub 
tylko małe. Wybrane dziecko, patrząc na litery, wybiera dowolną, nie mówiąc innym, jaka to 
litera, i pyta: O jakiej literze myślę? Pozostałe dzieci starają się odgadnąć nazwę litery. Dziecko 
mówi: Nie. Bardziej w prawo/lewo. Wskazówki są dokładane po każdej nieudanej próbie od-
gadnięcia litery, np. Ta, o której myślę, leży o dwie litery w lewo. Jeśli uda się odgadnąć, litera 
jest odwracana znakiem do dołu. Kolejne dziecko wybiera następną literę i zabawa zaczyna się 
od początku. • litery z poprzedniej zabawy 

 – „Na tropie”. Dzieci układają ciąg liter pisanych – mogą być tylko małe lub tylko wielkie. N. za-
daje pytania kolejnym dzieciom: Jak nazywa się trzecia/piąta/siódma litera od prawej/lewej 
strony? Wskazane dziecko stara się odpowiedzieć. Jeśli nie potrafi, pozostali podpowiadają, 
podając słowo zaczynające się daną głoską. 

• „Litera szuka przyjaciela” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Dzieci losują do-
wolne litery (ważne, by nie było pojedynczych liter; każda musi mieć chociaż jedną do pary) 
i spacerują po sali pojedynczo. Na sygnał: Litera szuka przyjaciela szukają pary dla swojej litery. 
Na hasło: Wymiana znowu chodzą w rozsypce i wymieniają się między sobą literami, tak by za 
każdym razem miały inne litery. • litery (Alfabet)

• „Jestem mistrzem” – zabawa plastyczna. N. nawiązuje do rozmowy z I części dnia na temat 
tego, co dzieci umieją robić najlepiej. Każde dziecko rysuje kredkami świecowymi siebie wyko-
nującego czynność, o której mówiło. Po skończeniu nadaje jej nazwę; dzieci zdolne starają się 
same ją zapisać, np. Super rysuję!, a pozostałym pomaga N. • kartki, kredki świecowe

• „Droga do szkoły” – zabawa ruchowa z elementem skoku. N. rozkłada liczby 1–10 w roz-
sypce, ale w miarę blisko jedna od drugiej. Liczby 1 i 10 muszą być na brzegu pola zajętego przez 
kartoniki z liczbami. Dzieci stają w rzędzie przed liczbą 1 i skacząc na kolejne, mają dojść do 10. 
Podczas skakania głośno mówią w języku angielskim liczbę, na którą naskakują. Jeśli nie chce-
my, by głosy dzieci się mieszały – kolejna osoba zaczyna, gdy poprzednia skończy. • liczby 1–10  

(np. z Alfabetu)

• Praca z KP4.47 – wpisywanie haseł do diagramu, odczytywanie kodu, pisanie liter w linia-
turze. • KP4, ołówki

• Praca z CziP79 – odkodowywanie informacji, układanie zdania z rozsypanki literowej we-
dług kodu, rysowanie szlaczka. • CziP, ołówki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. Prace pielęgnacyjne w ogrodzie przedszkolnym.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Nasze emocje” – rozmowa z dziećmi. N. przygotowuje symbole podstawowych emocji 
(radość, smutek, zdziwienie, nuda, strach, zdenerwowanie) i podpisy do nich. Kładzie przed 
dziećmi kartoniki tak, by symbole były zakryte. Wskazane dziecko losuje jedną z emocji, a dru-
gie dobiera do niej etykietę z nazwą. Pozostałe odpowiadają na pytania: Czy dzieci odczuwają 
taką emocję? Kiedy, w jakich sytuacjach? Gdy wszystkie emocje zostaną nazwane i omówione, 
grupa wspólnie zastanawia się i dzieli emocje na przyjemne i nieprzyjemne – przyjemne ozna-
cza znakiem serca, a nieprzyjemne – kropli. N. pomaga dojść do wniosku, że wszyscy odczuwają 
takie same emocje. • symbole 6 emocji i podpisy do nich 
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• „Migawka” – zabawa na koncentrację. N. w szybkiej ekspozycji pokazuje zdjęcia przedsta-
wiające osoby, których mimika wyraża określone stany emocjonalne. Dzieci identyfikują stan 
emocjonalny. • zdjęcia osób w różnych stanach emocjonalnych

• „Razem” – zabawa twórcza. Każde dziecko ma przed sobą kartkę ze swoim imieniem. Dzieci 
siadają w kole, kładą kartki przed sobą. Rysują dowolny prosty kształt. Na znak N. przesuwają się 
o 1 miejsce w prawą lub lewą stronę (wszyscy w tę samą) i siadają przed kartką kolegi/koleżanki. 
Przez chwilę przyglądają się narysowanemu kształtowi i dorysowują drobny szczegół. Czynność 
przesuwania i dorysowywania powtarzamy do momentu, aż dzieci wrócą do swoich kartek. 
Przyglądają się efektowi końcowemu i starają się powiedzieć, co powstało. Kolorują rysunek.  
• kartki z imionami, ołówki, kredki

• „Lot na dywanie” – zabawa ruchowa z kocykami. Każde dziecko ma kocyk, klęczy na nim. 
Przy piosence „Dziecięce marzenia” stara się posuwać na kocyku do przodu, odpychając się 
rękami od podłogi. • kocyki, CD2.21

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

3.  Wakacyjne plany 
wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza

CELE OGÓLNE: rozwijanie umiejętności tworzenia fabuły, np. gry planszowej; rozwijanie umiejętności 
precyzyjnego odmierzania, przeliczania, kodowania i dekodowania informacji podczas konstruowania 
gry; stwarzanie okazji do planowania działań i ich przeprowadzenia w zespole.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19 

2. „How are you?” – powitanka w języku angielskim. „Dokąd na wakacje” – 
zabawa słuchowa z elementem ruchu. Ćwiczenia syntezy słuchowej. „Razem 
się bawimy” – zabawy integracyjne.

III.1, 2; IV.2, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Wakacyjne wyprawy” – konstruowanie gier ściganek. Praca w zespołach. 
„W wodzie” – zabawa z chustą animacyjną.

III.5; IV.9, 13

5. „Wakacyjne ciekawostki” – rozmowa na podstawie wiersza. Ćwiczenie pa-
mięci krótkotrwałej. „Co robimy w wakacje?” – zabawa językowa.

IV.2, 21

6. „Samolotem na wakacje” – zabawa ruchowa. Praca z KP4.48 – określanie cech 
przedmiotów, klasyfikowanie, rysowanie. Praca z L79 – ćwiczenia w dodawaniu 
i odejmowaniu, ćwiczenie logicznego myślenia.

I.5; IV.12, 15

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. Prace pielęgnacyjne w ogrodzie przedszkolnym. „Kącik Mo-
lika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. 

I.2, 5, 8; II.11; IV.3, 
18, 19
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Pozdrowienia z wakacji” – praca z wykorzystaniem KP4.53. Cięcie po linii, 
składanie obrazka według wzoru, wypowiedzi na temat sytuacji, snucie przy-
puszczeń. „Przejście przez most sznurkowy” – zabawa z elementem równo-
wagi.

I.5, 7, 8, 9; IV.2

9. „O czym szeptała muszelka” – zabawa językowa. Rozbudzanie wyobraźni. 
„Zagadki z kratki” – zabawa z dzieckiem zdolnym.

IV.5, 6, 9

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: napisy do czytania globalnego: las, morze, miasto, wieś, karton, klocek do od-
mierzania długości, kostka do gry, kolorowe klocki, chusta animacyjna, zdjęcia przedstawiające pływa-
nie, spacer, grę w piłkę, budowanie zamków na piasku, łowienie ryb, KP4, L, kredki, szarfy, muszla, kartki, 
kratownice, nożyczki, klej, CD2.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „How are you?” – powitanka w języku angielskim (s. 169). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Dokąd na wakacje” – zabawa słuchowa z elementem ruchu. N. rozkłada w 8 miejscach 
w przestrzeni sali wyrazy do czytania globalnego: miasto, wieś, las, morze. Słuchając odgłosów 
ulicy, wsi, lasu i morza, dzieci szybko ustawiają się przy odpowiednich wyrazach. Gdy już się 
ustawią, N. odtwarza dźwięki jeszcze raz, a dzieci mówią, co usłyszały. • napisy do czytania global-
nego: las, morze, miasto, wieś, odgłosy  uczę.pl

• „Razem się bawimy” – zabawy integracyjne. Dzieci wybierają zabawy, które poznały w cią-
gu roku i które cieszyły się największą popularnością.

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 (s. 169).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Wakacyjne wyprawy” – konstruowanie gier ściganek. Dzieci dobierają się w 5-osobowe 
zespoły. Każdy zespół ma przybory i materiały potrzebne do konstruowania nowej gry. Dzieci 
wspólnie ustalają tematykę: o jakim miejscu gra będzie opowiadała (morze, jezioro, góry, las). 
Rysują trasę, dzielą ją na pola, wpisują wyrazy start, meta, ustalają premie i pułapki, które wry-
sowują w trasę. Ustalają zasady, które wpisują lub wrysowują w grę. Każdy zespół prezentuje 
swoją grę, omawia zasady, premie i pułapki. Następnie 4 dzieci z każdej grupy zmienia miejsce 
– idzie do innego zespołu – i wszyscy grają. • karton, kredki, klocek do odmierzania długości, kostka  
do gry, kolorowe klocki jako pionki

• „W wodzie” – zabawa z chustą animacyjną. Dzieci stoją, trzymając chustę. W środku sie-
dzi jedna osoba. Dzieci chodzą dookoła, zawijając lekko dziecko chustą (chusta nie może być 
napięta). Na koniec mocno pociągają za chustę, aż dziecko w środku się obróci. Do środka 
wchodzą tylko chętne dzieci. • chusta animacyjna
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• „Wakacyjne ciekawostki” – rozmowa na podstawie wiersza.

Wakacyjny letni czas
Wiera Badalska

Po co są wakacje?
A po to, 
by słoneczko opiekało was złoto, 
aby wiatry żywiczne owiały, 
aby wody błękitne skąpały, 
aby łąki pachniały skoszone, 
by las śpiewał piosenki zielone, 
by was ptaki budziły o świcie, 
by łan zboża makami się kłaniał, 
no i po to, 
byście, kiedy już wrócicie, 
odpowiedzieć mogli na pytania.
A tych letnich pytań są tysiące:
– Czemu rankiem jest rosa na łące?

– Po co pszczoły siadają na kwiatach?
– Czemu sowa tylko nocą lata?
– Po co dzięcioł w korę sosny puka?
– Gdzie skowronek ma gniazdeczka szukać?
– Jakie ślady zostawiają zwierzęta?
– O czym trzeba zawsze w lecie pamiętać?
– A jaskółki czemu nisko latają przed deszczem?
No i wiele, wiele innych jeszcze. 
A pytajcie wszystkich. O wszystko.
Przyglądajcie się obłokom, ptakom, listkom…
Zobaczycie, 
że świat, gdy się go poznaje, 
jest ciekawy. 
Ciekawszy od bajek.

Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadają na pytania N., np. Co to znaczy, że słoneczko 
opieka nas złoto, wody błękitne nas skąpią, łan zboża makami się nam kłania? Jeśli dzieci nie 
potrafią odpowiedzieć, robi to N. Następnie dzieci odpowiadają na kolejne pytania zadawane 
w wierszu. 

• „Co robimy w wakacje?” – zabawa językowa. N. układa zdjęcia przedstawiające dzieci pod-
czas letnich zabaw (z zasobów N.), np. pływanie, spacer, gra w piłkę, budowanie zamków z pia-
sku, łowienie ryb. Dzieci wspólnie podają nazwę czynności przedstawionej na zdjęciu i układają 
podpis z liter Alfabetu, np. pływamy, spacerujemy, budujemy zamki z piasku, łowimy ryby. 
Starają się konstruować zdania po angielsku: Lubię… – I like… (pływać – swimming, spacerować – 
walking, grać w piłkę – playing football, budować zamki – building the sandcastles, łowić ryby 
– fishing). Dzieci młodsze wybierają jedną czynność i starają się ją narysować. • zdjęcia z zasobów 
N. przedstawiające pływanie, spacer, grę w piłkę, budowanie zamków z piasku, łowienie ryb, litery do układania 
wyrazów, kartki, kredki

• „Samolotem na wakacje” – zabawa ruchowa. Podczas przygrywki piosenki „Dziecięce ma-
rzenia” dzieci zapuszczają silniki – robią młynek obiema rękami, a podczas zwrotki biegają z rę-
kami rozłożonymi na boki, naśladując samolot. N. co jakiś czas zatrzymuje muzykę i podaje ha-
sła: Opalamy się – dzieci leżą na plecach, pływamy – idą drobnymi krokami i rękami wykonują 
ruchy jak do żabki, gramy w piłkę – w miejscu przeskakują z nogi na nogę. • CD2.21 

• Praca z KP4.48 – określanie cech przedmiotów, klasyfikowanie, rysowanie. • KP4, kredki

• Praca z L79 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu, ćwiczenie logicznego myślenia  
• L, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. Prace pielęgnacyjne w ogrodzie przedszkolnym.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Pozdrowienia z wakacji” – praca z wykorzystaniem KP4.53. Cięcie po linii, składanie obraz-
ka według wzoru, wypowiedzi na temat sytuacji, snucie przypuszczeń. Dzieci wycinają elemen-
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ty i składają je w całość według wzoru; naklejają na kartkę. Po wykonaniu zadania opowiadają 
o przedstawionej sytuacji i odpowiadają na pytanie: Jak myślicie, co chciałyby powiedzieć nam 
dzieci ze zdjęcia? • KP4, nożyczki, klej, kartki

• „Przejście przez most sznurkowy” – zabawa z elementem równowagi. Dzieci rozkładają 
szarfy lub skakanki w drabinkę – jedna szarfa od drugiej w odległości ok. 50 cm (duży dziecięcy 
krok). Mają za zadanie przejść przez ułożony tor, wchodząc na kolejne szarfy – szczeble drabiny 
tak, by zachować równowagę. Na szczeblu można postawić tylko jedną stopę; gdy dziecko 
postawi drugą, szczebel się załamuje – dziecko odchodzi na chwilę z zabawy. • szarfy lub skakanki 

• „O czym szeptała muszelka” – zabawa językowa. N. kładzie przed dziećmi muszelkę i mówi: 
To muszla, która opowiada o tym, co się wydarzy. Dla każdego ma inną opowieść. Dziś chce 
opowiedzieć o tym, co przeżyjecie podczas wakacji. Każde dziecko przykłada muszlę do ucha 
i słucha. Następnie w kilku zdaniach opowiada o tym, co powiedziała muszla. Na koniec wszyst-
kie dzieci przedstawiają swoją opowieść w formie rysunku. • muszla, kartki, kredki

• „Zagadki z kratki” – zabawa z dzieckiem zdolnym (s. 173).   

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

4.  Dobre rady na wakacje 
wiodąca aktywność: muzyczno-ruchowa

CELE OGÓLNE: poznanie słów i melodii piosenki „Dziecięce marzenia”; rozwijanie poczucia rytmu; 
utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach; uświadamianie znaczenia rozważ-
nego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19

2. „How are you?” – powitanka w języku angielskim. „Lody owocowe” – zabawa 
rozwijająca koordynację. „Razem się bawimy” – zabawy integracyjne.

I.9; III.2; IV.21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Kształtowanie codziennych nawyków 
higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Dziecięce marzenia” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence: „Lot na 
dywanie” – zabawa ruchowa z kocykami. „Wędrujące marzenia” – zabawa ryt-
miczna. „Karuzela z marzeniami” – zabawa ruchowa. „Dziecięce marzenia” – 
akompaniament do piosenki.

III.8; IV.7

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20. I.5, 8, 9

6. „Wakacyjne rady” – rozmowa na podstawie wiersza. Redagowanie zasad bez-
piecznego zachowania. Praca z CziP80 – wyszukiwanie na obrazku wskazanych 
elementów.

III.5; IV.2

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. Prace pielęgnacyjne w ogrodzie przedszkolnym. „Kącik Mo-
lika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.

I.2, 5, 8; II.11; IV.3, 
18, 19
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PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Dziecięce marzenia” – nauka słów piosenki. „Tak czy nie?” – quiz wiedzy na 
temat bezpiecznych zachowań.

III.8; IV.5

9. „Towarzysz podróży” – zabawa integracyjna. Ćwiczenie analizy i syntezy 
słuchowej. „Hello” – zabawa w języku angielskim z dzieckiem zdolnym.

IV.2, 21

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. 

I.6; III.1, 4; IV.11, 19

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: rurki po papierze toaletowym, CD2, kocyki, piłeczki tenisowe, skakanki, trój-
kąty, drewienka, tamburyna, kartki, mazak lub komputer i drukarka, janczary, bębenek, lina gimnastyczna, 
piłka, ołówki, litery do układania wyrazów TAK, NIE, CziP.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „How are you?” – powitanka w języku angielskim (s. 169). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Lody owocowe” – zabawa rozwijająca koordynację. Dzieci siedzą w kole i podają sobie pi-
łeczkę tenisową za pomocą rurki po papierze toaletowym przy piosence „Dziecięce marzenia”. 
Jeśli piłka spadnie z rurki, piosenka jest zatrzymywana, piłkę należy położyć na rurce i zabawa 
toczy się dalej. • rurki po papierze toaletowym, piłeczka tenisowa, CD2.20

• „Razem się bawimy” – zabawy integracyjne. Dzieci wybierają zabawy, które poznały w ciągu 
roku i które cieszyły się największą popularnością

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 (s. 169).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Dziecięce marzenia” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence. • CD2.20

Dziecięce marzenia
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

1.  Przelatuje nad krajami 
czarodziejski dywan snu. 
Dziecięcymi paluszkami 
tkało go magików stu.

Ref.:  Leć, w obłokach bujaj z nami,  
z dziecięcymi marzeniami,  
na magicznym, na dywanie,  
co wymarzysz, niech się stanie!

2.  Wejdź na dywan kolorowy,  
do krainy bajek leć. 
Snuj fantazje prosto z głowy,  
to, co zechcesz, możesz mieć.

Ref.: Leć…

 – „Lot na dywanie” – zabawa ruchowa z kocykami. Każde dziecko klęczy na kocyku. Przy 
piosence „Dziecięce marzenia” stara się posuwać na nim do przodu, odpychając się rękami 
od podłogi. • kocyki, CD2.20 

 – „Wędrujące marzenia” – zabawa rytmiczna. Połowa dzieci ma piłki tenisowe (co druga oso-
ba). Przy piosence podają je sobie tak, by krążyły po obwodzie koła. Podczas refrenu dzieci, 
które mają piłki, starają się je turlać do dzieci bez piłek, siedzących naprzeciwko. Robią to 
kolejno, żeby piłki się nie zderzały. • piłeczki tenisowe, CD2.20
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 – „Karuzela z marzeniami” – zabawa ruchowa. Dzieci dzielą się na 4 zespoły. Każdy ma skakankę. 
Trzymając ją obiema rękami, zespoły wiążą koło. Podczas zwrotki dzieci obracają się krokiem 
dostawnym w małych kołach. Podczas refrenu zatrzymują się i robią małe kółka dłońmi do przo-
du, cały czas trzymając skakankę. Podczas pauzy w śpiewie stoją nieruchomo. • skakanki, CD2.20

 – „Dziecięce marzenia” – akompaniament do piosenki. Dzieci dostają 3 rodzaje instrumen-
tów: trójkąty, drewienka, tamburyna. Podczas słuchania piosenki akompaniują: przy zwrot-
ce trójkąty wydają jeden dźwięk na każde raz, licząc do ośmiu w tempie piosenki; w trakcie 
refrenu tamburyna robią tremolo (szybkie potrząsania instrumentem) przy śpiewie, podczas 
pauzy w śpiewie nie grają; drewienka uderzają 4 razy podczas wszystkich pauz w śpiewie.  
• trójkąty, drewienka, tamburyna, CD2.20

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20 (s. 172). 

• „Wakacyjne rady” – rozmowa na podstawie wiersza.

Wakacyjne rady
Wiera Badalska

Głowa nie jest od parady, 
służyć ci musi dalej. 
Dbaj więc o nią i osłaniaj, 
kiedy słońce pali.
Płynie w rzece woda 
chłodna, bystra, czysta, 
tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.
Jagody nieznane, 
gdy zobaczysz w borze: 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! – 
bo zatruć się możesz. 
Urządzamy grzybobranie, 
jaka rada stąd wynika: 
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 
nie wkładaj go do koszyka.
Biegać boso jest przyjemnie, 
ale ważna rada:
idąc na wycieczkę pieszą, 
dobre buty wkładaj!

Po wysłuchaniu wiersza dzieci wymieniają rady, o których była mowa; wyjaśniają je, opowia-
dając; uczą się na pamięć stwierdzeń: Osłaniaj głowę przed słońcem. Wchodź do wody tylko 
pod opieką dorosłych. Nie zjadaj, a nawet nie zrywaj nieznanych owoców! Gdy nie znasz 
jakiegoś grzyba, nie wkładaj go do koszyka. Gdy idziesz na wycieczkę, wkładaj dobre buty. 
N. zadaje pytanie: Jakich innych rad na czas wakacji udzielilibyście swoim znajomym? Dzieci 
wymyślają sytuacje, wspólnie z N. redagują treść. N. zapisuje rady na kartce markerem lub 
na komputerze i drukuje. • kartki, mazak lub komputer i drukarka

• Praca z CziP80 – wyszukiwanie na obrazku wskazanych elementów. • CziP, ołówki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odporności. 
Prace pielęgnacyjne w ogrodzie przedszkolnym.

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Dziecięce marzenia” – nauka słów piosenki. Dzieci powtarzają słowa recytowane przez N. 
(s. 196). • CD2.20

• „Tak czy nie?” – quiz. Każde dziecko przygotowuje dla siebie etykiety z wyrazami TAK, 
NIE – pisze lub przykleja gotowe litery. N. podaje stwierdzenia dotyczące bezpiecznych 
i niebezpiecznych zachowań, a dzieci je oceniają, pokazując właściwe napisy, np.: rozmawiam 
z nieznajomym; zawsze pilnuję się rodziców; smaruję się kremem do opalania; po górach 
chodzę w klapkach; wchodzę do wody pod opieką rodziców. • kartki do robienia notatek, ołówki, 
litery do układania wyrazów TAK, NIE
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• „Towarzysz podróży” – zabawa integracyjna. Dzieci siedzą na dywanie w kole. Osoba za-
czynająca zabawę mówi: Jadę na wakacje w góry i zabieram ze sobą… (podaje imię jednego 
z dzieci, dzieląc je na głoski). Wywołane dziecko zamienia się na miejsce z prowadzącym i teraz 
ono prowadzi dalej zabawę. 

• „Hello” – zabawa w języku angielskim z dzieckiem zdolnym. N. przedstawia się i mówi 
o sobie kilka słów w języku angielskim: Cześć. Mam na imię… Lubię śpiewać, tańczyć i rysować. 
Teraz jestem wesoła/smutna/zdenerwowana. (Imię dziecka), twoja kolej. (Hi. My name is… 
I like singing, dancing and drawing. Now I’m happy/sad/angry. […], your turn).

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

5.  Do widzenia, przedszkole 
wiodąca aktywność: plastyczno-techniczna

CELE OGÓLNE: rozwijanie logicznego myślenia podczas pracy według instrukcji; doskonalenie spraw-
ności manualnej podczas wypychania, składania i sklejania; uświadamianie znaczenia wartości jako norm 
wyznaczających kierunek aktywności społecznej. 

PROPOZYCJE ZAPISU W DZIENNIKU zapis skrócony  uczę.pl
Podstawa  
programowa

I CZĘŚĆ DNIA

1. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi. I.6; III.1, 4; IV.11, 19 

2. „How are you?” – powitanka w języku angielskim. „Dziecięce marzenia” – 
śpiew piosenki z gestodźwiękami. „Razem się bawimy” – zabawy integracyjne.

III.1, 2, 5; IV.7, 21

3. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20. Kształtowanie codziennych nawyków higie-
nicznych po zabawie i przed posiłkiem.

I.1, 3, 5, 8; III.5

II CZĘŚĆ DNIA

4. „Pudełko na wakacyjne skarby” – praca plastyczno-techniczna z wykorzy-
staniem W13. „Zbieramy skarby” – zabawa ruchowa.

I.5, 7, 9; IV.11

5. „Pożegnanie” – rozmowa na podstawie wiersza. Dzielenie się odczuciami na 
temat przedszkola. „Pamiętnik” – zabawa integracyjna.

III.5; IV.5, 8

6. „Wakacyjne pociągi” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. Praca z L80 
– ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu, tworzenie zbiorów o wskazanej licz-
bie elementów.

IV.4, 15

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmac-
nianie odporności. Zabawy w piaskownicy. „Kącik Molika Książkowego” – słu-
chanie tekstów literackich.

I.2, 5, 8; IV.3

III CZĘŚĆ DNIA

8. „Wyścigi samochodowe” – doświadczenie. Obserwacja poruszania się pojaz-
dów, wyciąganie wniosków. „The Voice of… przedszkole” – zabawa muzyczna.

IV.5, 7

9. „Rozwaga” – rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem W1–2. „Album wartości” – 
wypowiedzi dzieci na temat poznanych wartości.

III.6; IV.5

10. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna 
z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

I.6; III.1, 4; IV.11, 19
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE: klej, drewniane szczypce do wyjmowania ogórków, woreczki, kartki, ołówki, 
kredki, etykiety z nazwami miast (np. Sopot, Warszawa, Zakopane, Kraków), L, trójkąty różnej wielko-
ści narysowane na papierze kolorowym, długie wykałaczki, małe samochodziki, CD2, W, klej, dowolny 
materiał plastyczny.

I CZĘŚĆ DNIA

• Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. Praca indywidualna z dziećmi.

• „How are you?” – powitanka w języku angielskim (s. 169). • więcej powitanek  uczę.pl

• „Dziecięce marzenia” – śpiew z gestodźwiękami. Dzieci śpiewają piosenkę, akompaniując 
sobie gestami: 

1. Przelatuje nad krajami Maszerują w miejscu.

czarodziejski dywan snu. Jw.

Dziecięcymi paluszkami Pstrykają palcami obu rąk.

tkało go magików stu. Jw.

Ref.: Leć, w obłokach bujaj z nami, Klaszczą.

z dziecięcymi marzeniami, Uderzają w uda.

na magicznym, na dywanie, Klaszczą.

co wymarzysz, niech się stanie! Uderzają w uda.

Podczas drugiej zwrotki i refrenu gesty należy powtórzyć. • CD2.20

• „Razem się bawimy” – zabawy integracyjne. Dzieci wybierają zabawy, które poznały w ciągu 
roku i które cieszyły się największą popularnością

• Zestaw ćwiczeń porannych nr 20 (s. 169).

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem.

II CZĘŚĆ DNIA

• „Pudełko na wakacyjne skarby” – praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem W13. 
Dzieci wykonują pracę według instrukcji N. • W, klej, dowolny materiał plastyczny

• „Zbieramy skarby” – zabawa ruchowa. Dzieci są podzielone na 2 zespoły, które siedzą na-
przeciwko siebie w rzędach. Pierwsze dziecko w rzędzie ma drewniane szczypce (jak do wyj-
mowania kiszonych ogórków) lub dowolną pęsetę. Na przestrzeni pomiędzy rzędami N. wysy-
puje na kupkę parzystą liczbę woreczków. Na sygnał: Start! pierwsze dzieci z rzędów biegną, 
chwytają szczypcami po woreczku i wracają do swojego rzędu, odkładając woreczek. Przekazu-
ją szczypce następnym dzieciom, a same idą na koniec. Zabawa trwa, aż dziecko rozpoczynają-
ce wróci na miejsce. • drewniane szczypce do wyjmowania ogórków, woreczki

• „Pożegnanie” – rozmowa na podstawie wiersza.

Pożegnanie
Barbara Stankiewicz-Gawrysiak

Dziś czas żegnać się z przedszkolem, 
z panią, nianią, dyrektorem, 
Średniakami, maluchami
I huśtawką, i klockami,
I z rodziną pięknych lal, 
wystrojonych jak na bal.
Do widzenia, miśki, pieski, 

już otrzyjcie z oczu łezki, 
bo nim śniegi świat otulą, 
nowe dzieci was przytulą.
My z wdzięcznymi serduszkami 
w dalszą drogę wyruszamy, 
a spędzony tutaj czas 
miło wspomni każdy z nas.
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Po wysłuchaniu tekstu dzieci przez chwilę zastanawiają się i odpowiadają na pytania: Co naj-
bardziej lubicie w przedszkolu? Co najlepiej zapamiętacie? Co chcielibyście powiedzieć dzie-
ciom z młodszych grup?

• „Pamiętnik” – zabawa integracyjna. Każde dziecko ma kartkę A3. Rysuje na niej 4 linie w od-
ległości ok. 4 cm od brzegu, tworząc ramkę. Dzieci układają kartki w kole. Na górze piszą swo-
je imię (dzieci młodsze przyklejają wizytówkę); następnie przesuwają się o 1 miejsce w prawo 
i w środku powstałej ramki rysują lub piszą coś miłego dla właściciela pamiętnika. Zabawa koń-
czy się, gdy wszystkie dzieci wrócą na swoje miejsce. Wtedy ozdabiają ramkę według własnego 
pomysłu, zwijają kartkę w rulon i przewiązują wstążką. • kartki, ołówki, kredki

• „Wakacyjne pociągi” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. N. kładzie w różnych miej-
scach w sali etykiety z nazwami miast, np. Sopot, Warszawa, Zakopane, Kraków. Dzieci po-
ruszają się podskokami po sali. Na hasło: Stacja! zatrzymują się, N. klaszcze w dłonie dowolną 
liczbę razy. Dzieci ustawiają się przed etykietami z nazwami miast w grupach o takiej liczbie 
dzieci, ile było dźwięków. Przy piosence „Dziecięce marzenia” dzieci – pociągi jadą do innej sta-
cji – poruszają się w różnych kierunkach tak, by do końca jednej zwrotki stanąć przy etykiecie 
z inną nazwą miasta. Zabawę przeprowadzamy kilka razy. • etykiety z nazwami miast, CD2.20 

• Praca z L80 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu, tworzenie zbiorów o wskazanej 
liczbie elementów. • L, ołówki, kredki

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor-
ności. 

 – „Poszukiwacze skarbów” – zabawa w piaskownicy. Dzieci w piaskownicy szukają przedmio-
tów ukrytych tam wcześniej przez N. 

• „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich. • wybrana książka

III CZĘŚĆ DNIA

• „Wyścigi samochodowe” – doświadczenie. Dzieci wycinają trójkąty – żagle różnej wielkości 
narysowane wcześniej przez N. (każde dziecko 1). Wycięte kształty nawlekają na długą wyka-
łaczkę, a ją mocują do małego zabawkowego samochodu. Ustawiają swoje żaglówki na pod-
łodze (bez dywanu i chodnika) i dmuchają w żagle. W zależności od wielkości żagla prędkość 
pojazdów jest różna. Dzieci ustawiają pojazdy, zaczynając od tych, które poruszały się najszyb-
ciej. Wniosek: Wielkość żagla decyduje o szybkości poruszania się pojazdu – im większy żagiel, 
tym szybciej porusza się pojazd. • trójkąty różnej wielkości narysowane na papierze kolorowym, długie 
wykałaczki, małe samochodziki 

• „The Voice of… przedszkole” – zabawa muzyczna. Każde dziecko prezentuje jedną z piose-
nek, której nauczyło się w przedszkolu. • CD

• „Rozwaga” – rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem W1–2. Dzieci pod kierunkiem N. pod-
sumowują wiadomości na temat omawianej wartości – rozwagi. Wklejają nazwę wartości do Al-
bumu wartości. • W, nożyczki, klej

• „Album wartości” – wypowiedzi dzieci. Dzieci przez chwilę oglądają swoje albumy war-
tości. Mają za zadanie przypomnieć sobie, o jakich wartościach rozmawiały, która jest dla nich 
najważniejsza i dlaczego. N. zwraca uwagę, by nie przerywały sobie podczas wypowiedzi. 

• Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłu dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 
wynikająca z ich potrzeb rozwojowych.

• List do rodziców  uczę.pl
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Inscenizacja na Dzień Rodziny i zakończenie przedszkola

Wszyscy razem
Urszula Kamińska

Scena I: O naszych najbliższych 
Występują: dzieci (może ich być nawet 30 – teksty można dowolnie łączyć i dzielić). 
Scenografia: portrety rodziców i rodzeństwa, napis: Wszystkiego najlepszego w Dniu Mamy i Taty! 
ozdobiony dużymi kwiatami itp. 

DZIECKO (tajemniczo)
Dziś tu będzie bardzo miło. 
Tylu gości tu przybyło. (pokazuje na widzów)
Tatusiowie są i mamy. 

DZIECI (razem) 
Wszystkich pięknie więc witamy! (kłaniają się)

DZIECKO (obserwuje z dłonią przy czole)
Siostry, braci też widzimy… 

DZIECI (razem, głośno, wesoło)
Bo to przecież Dzień Rodziny! 

DZIECKO 
I babć kilka przyszło także. 
Paru dziadków jest, a jakże. 
Nawet ciocie i wujkowie. 
Każdy bliski mnie czy tobie. 

DZIECI (razem, głośno, wesoło)
Tak przyjemnie gościć wszystkich, 
tych najbliższych i tych bliskich! 

DZIECKO (z przekonaniem)
Święto mamy dziś rodziny,
a więc o niej pomówimy. 
Bo gdy swą rodzinę mam,
nigdy już nie będę sam! 

DZIECKO (tłumaczy widzom)
Mama, tata, brat i siostra 
to najbliżsi – sprawa prosta. 

DZIECKO (z uczuciem)
Mamę kocham tak ogromnie. 
Ona dba tak bardzo o mnie. 
Uśmiechnięta jest od rana, 
chociaż jeszcze tak zaspana. 
Dba, by każdy zjadł śniadanie, 
no i świeże miał ubranie. 

DZIECKO (podkreśla)
Razem z tatą o to dbają 
i wciąż sobie pomagają! 

Dzięki temu, powiem wam, 
i im łatwiej jest, i nam. 

DZIECKO 
Prócz wychowywania dzieci, 
też do pracy chodzą przecież. 
Mama w pracy jest co dnia, 
gdy w przedszkolu jestem ja. 

DZIECKO 
Także moja, pewnie wiecie. 
Większość mam pracuje przecież. 
Więc gdy w końcu się spotkamy, 
to spraw tyle do niej mamy! 

DZIECKO 
I o wszystko ją pytamy. 
Nie wiesz czegoś – spytaj mamy! 

DZIECKO (z podziwem) 
Mama wie po prostu wszystko! 
To ciekawe jest zjawisko. 
Pamięć jak komputer ma. 
Uruchamia ją raz, dwa. 

DZIECKO (ze zdziwieniem)
Jeśli jakiś przedmiot znikł, 
mama go odnajdzie w mig. 
O lekarzu, o dentyście, 
o wyjazdach oczywiście, 
o urodzin dniach i świętach, 
ona za nas wciąż pamięta. 

DZIECKO 
Zimą lepię z nią bałwanka. 

DZIECKO 
A ja zjeżdżam z nią na sankach. 

DZIECKO

Moja mama, gdy ma czas, 
na wycieczki bierze nas. 
Raz do lasu, raz do zoo. 
Z mamą zawsze jest wesoło. 
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DZIECKO 
I pomysły ma wspaniałe. 
Umie nawet szyć dla lalek! 
Dziurę w spodniach też zaszyje! 
I do bramki gola wbije!

DZIECKO 
Z nią jeździmy na rowerach. 
I na rolki nas zabiera. 
Uczy nas, jak zbierać grzyby. 
W sklep bawimy się na niby. 

DZIECKO 
A w niedzielę, w łóżku mamy, 
filmy wspólnie oglądamy. 
Jak ja lubię te niedziele, 
kiedy czasu jest tak wiele. 

DZIECKO 
Można z mamą pójść na miasto, 
pograć w grę czy upiec ciasto. 
Lub w cukierni zjeść słodkości. 
Kto nie lubi tam zagościć. 

DZIECKO 
Świetnie z mamą spędzać czas. 
Wie to dobrze każdy z nas!
Tyle rzeczy z nami robi, 
zamiast odpoczywać sobie. 

DZIECKO (z lekkim zawstydzeniem)
Tak, tak. Każdy z nas to widzi. 
Aż się czasem trochę wstydzi, 
że pomaga jej za mało, 
niżby nieraz wypadało. 

Na scenę wkracza dziecko przebrane za ro-
bota, przechadza się, wykonując charaktery-
styczne ruchy. 

DZIECKO 
Robot zdalnie sterowany 
to by prezent był dla mamy!
Pilot w ręce by trzymała (naciska guziki na pilo-
cie, a robot ściera kurze itp.)
i zadania mu dawała. 
On by sprzątał, robił pranie, 
szedł do pracy na żądanie. 
Ścierał kurze dookoła. 
I zabierał mnie z przedszkola! 

DZIECKO (z niedowierzaniem)
Robot mamę by zastąpił
Robią takie? Ja w to wątpię! 

DZIECKO (z nadzieją)
Może dzisiaj jeszcze nie. 
Lecz w przyszłości. Kto to wie? 

Gdyby mama go dostała, 
toby czasu więcej miała.
Na rozmowy, na czytanie 
i na wspólne przytulanie! 

DZIECKO (z uczuciem i podziwem)
I tak zawsze czas znajduje, 
gdy jej dziecko potrzebuje! 
Poprzytula i pocieszy, 
nawet kiedy gdzieś się spieszy! 
I zrozumie cię raz, dwa. 
I na wszystko radę ma. 

DZIECKO 
Za to wszystko każdej mamie 
złóżmy dziś podziękowanie! 

DZIECI (razem, głośno, wyraźnie)
Dziękujemy, drogie mamy! 
Bardzo, bardzo was kochamy. 
Sto lat szczęścia wam życzymy! 
Mama sercem jest rodziny! 

Wybrana piosenka dla mamy. 

DZIECKO (z radosnym zaciekawieniem)
A kto siedzi razem z mamą
i jest bliski nam tak samo? 

DZIECI (razem) 
To nasz tata, oczywiście!
Czy już mu pomachaliście? 

Dzieci machają tatusiom.

DZIECKO 
Tata, rano czy wieczorem, 
zawsze wita nas z humorem. 
Gdy odbiera mnie z przedszkola, 
„Jak się masz?” z daleka woła. 

DZIECKO (z uznaniem)
Chociaż w miejscu, gdzie pracuje, 
ważne rzeczy wykonuje. 
W domu też się nie obija. 
Zmywa, sprząta, gwoździe wbija! 
Kran cieknący zreperuje, 
nawet pokój pomaluje.

DZIECKO 
Często bierze mnie na rower 
i gra ze mną w gry planszowe. 

DZIECKO (ma kimono z pasem)
Z moim judo ćwiczę nieraz. 

DZIECKO 
Mój do parku mnie zabiera! 
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DZIECKO 
A ja chodzę z nim na basen. 
No i autem jeżdżę czasem. 

DZIECKO (ma szalik kibica)
Ja to lubię razem z tatą 
sport oglądać. Co wy na to?
„Brawo, Polska!” głośno wołać, 
kiedy nasi strzelą gola. 

DZIECKO 
Mój też piłkę nożną lubi, 
znajomością jej się chlubi. 
Kiedy ładna jest pogoda, 
wychodzimy pożonglować. 
(podbija piłkę nogą)

DZIECKO

Ja do kina z tatą chodzę, 
lody jemy też po drodze. 
Czasem proszę: „Nie mów mamie. 
Powie, że za zimno na nie!”.
(puszcza oko) 

DZIECKO 
A gdy przyjdą już wakacje, 
to dopiero są atrakcje. 
Tata ma pomysłów tyle, 
więc zabawa jest co chwilę. 

DZIECKO 
Z tatą chodzi się na grzyby, 
pływa łódką, łowi ryby. 
Zamki, wieże zwiedza z nami, 
robi grilla pod gwiazdami. 

DZIECKO 
Z mamą także jest wspaniale, 
chociaż nas ostrzega stale: 
„Och, uważaj, bo upadniesz! (grozi palcem)
Zapnij się, bo zaraz zmarzniesz!”. 

DZIECKO 
Tata rzadko tak przestrzega, 
choć dba o nas też jak trzeba. 

DZIECKO (z uczuciem)
I się stara nas zrozumieć…
I przytulić mocno umie. 

DZIECI (razem, głośno, radośnie) 
Tata super jest i tyle! 
Dziś za wszystkie wspólne chwile, 
za to, co wciąż dla nas robi…
Dziękujemy tatusiowi! 

Wybrana piosenka dla taty.

DZIECKO 
Gdy masz brata albo siostrę, 
to nic nie jest takie proste. 
Bo są wszędzie, gdzie się ruszysz,
i się dzielić z nimi musisz. 
Mamą, tatą lub pokojem. 
I pożyczać rzeczy swoje. 

DZIECKO (trochę się skarży)
Nie pożyczysz, wezmą sami. 
Tak to z nimi jest czasami. 
I bałagan robią wkoło. 
Ale za to jest wesoło! (weselej)

DZIECKO 
Zawsze jest się z kim pobawić. 
Masz też kogo się poradzić. 
Jest ktoś, gdy pogadać chcesz. 
Nie ma nudy. Przecież wiesz. 

DZIECKO 
Spraw wzajemnych jest tak wiele. 
Są też wspólni przyjaciele. 
No i wielkie tajemnice, 
których nie znają rodzice. 
I pomysłów różnych tyle, 
które rodzą się co chwilę. 

DZIECKO 
Obrażamy się na siebie, 
lecz gdy któreś jest w potrzebie, 
kłótnie się nieważne stają. 

DZIECI (razem)
Brat czy siostra pomagają!

DZIECKO 
Ważne to niesamowicie, 
bo przed nami całe życie. 

DZIECI (razem)
Najważniejsza jest rodzina.
Niech się zawsze razem trzyma! 

SCENA II: Zakończenie przedszkola 
Występują: dzieci (jak w I scenie). 
Scenografia: 2 tablice: z portretami nauczycieli i zdjęciami dzieci z różnych imprez przedszkolnych. 

DZIECKO (ma smoczek na szyi)
Gdy skończyłem już 3 lata, 

przyprowadził mnie tu tata. 
I powiedział: „Przyszła pora, 
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abyś chodził do przedszkola”. 
Zostać wcale tu nie chciałem! 

DZIECKO (przytula misia)
Też pamiętam, jak się bałem. 
Wciąż ściskałem swego misia. 
Tak, pamiętam to do dzisiaj! 

DZIECKO 
Choć tu wszyscy byli mili
i mnie zaraz polubili, 
to za domem wciąż tęskniłam… 

DZIECKO (pokazuje lalkę)
A ja lalkę przynosiłam.
Bo mi z nią weselej było. 

DZIECKO 
Aż się w końcu coś zmieniło…

DZIECKO (radośnie)
Tak, poznaliśmy kolegów!
I to było coś ważnego.
(bierze sąsiadów za ręce)

DZIECKO (pokazuje na N.)
No i nasze zaufanie 
wnet zdobyły świetne panie! 
Wciąż pomysły miały nowe 
na zabawy wręcz bombowe. 

DZIECKO (pokazuje zdjęcia z imprez)
Były świetne teatrzyki
i wycieczki, i pikniki. 
Przedstawienia oraz bale,
nikt nie nudził się tu wcale. 

DZIECKO 
A konkursy z nagrodami?
Przypomnijcie sobie sami. 

DZIECKO (z dumą)
I uczyliśmy się też!
Pomyśl, jak już dużo wiesz. 
Dziś wspominać jest tak miło, 
jak wspaniale nam tu było. 

DZIECKO (poważnie)
W dalszą drogę wnet ruszamy, 
bo zerówkę już żegnamy… 

DZIECKO 
Paniom się kłaniamy nisko.
Dziękujemy im za wszystko! 
(dzieci biorą się za ręce i kłaniają N.)

DZIECKO 
Innym, którzy tu pracują, 
dzieci pięknie też dziękują! 
(kłaniają się w stronę kucharek i innych pra-
cowników)

DZIECKO 
Tak tu było doskonale, 
że iść stąd się nie chce wcale. 
Lecz we wrześniu już do szkoły! 
Czy to będzie czas wesoły? 

DZIECKO (z ciekawością)
Ciekaw jestem, jak tam będzie?
Tu znajomo tak jest wszędzie. 
(pokazuje dookoła)

DZIECKO (trochę smutno)
Panie i kolegów bliskich 
już pożegnać trzeba wszystkich… 

DZIECKO (z nadzieją)
Ale przyjaźń się nie skończy. 
Ona wciąż nas będzie łączyć! 
Choć przedszkole opuszczamy.
Jeszcze nieraz się spotkamy! 
W dalszą drogę ruszyć trzeba!

DZIECKO (odważnie, z uśmiechem)
Tak, z uśmiechem! I się nie bać. 

DZIECKO (optymistycznie)
W szkole poznam osób wiele. 
Wśród nich będą przyjaciele! 
Będę uczył się o świecie,
taki jest ciekawy przecież! 

DZIECKO 
Lecz nim się rozpocznie szkoła,
pora przyjdzie tak wesoła…
Bo niedługo już wakacje!

DZIECKO 
Idzie lato, więc masz rację! 

DZIECKO 
Niech udane będą całe! 
Długie, ciepłe i wspaniałe… 
Wśród przyjaciół i rodziny 

DZIECI (razem)
Tego wszystkim tu życzymy!

Wybrana piosenka o lecie. Wręczenie kwiatów 
N. i upominków rodzinie. Poczęstunek.
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Angielski – słowniczek 

POWITANIA I POŻEGNANIA

Dzień dobry. • Hello / Hi / Good morning. 
Do widzenia. • Goodbye. / Bye-bye. 
Do zobaczenia. • See you (soon). 
Do zobaczenia jutro. • See you tomorrow.
Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. • See you 

next week. 
Miło cię (znowu) widzieć. • Nice to see you 

(again). 

ZAWIERANIE ZNAJOMOŚCI

Jak masz na imię? • What’s your name? 
Mam na imię… • I am… / My name is… 
Ile masz lat? • How old are you? 
Mam pięć / sześć lat. • I am five / six (years old). 
Skąd jesteś? • Where are you from? 
Jestem z Polski / Warszawy. • I am from Poland 

/ Warsaw. 
Miło mi cię poznać. • Nice to meet you. 

ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE

Jak się dzisiaj masz? • How are you today? 
Dobrze, dziękuję. • Fine, thank you.
Proszę, masz. • Here you are. 
Dziękuję. • Thank you. 
Nie ma za co. • You are welcome. 
Przepraszam. • Sorry. 
Nie ma za co. • That’s fine. 

ŻYCZENIA

Miłego dnia! • Have a nice day! 
Miłego weekendu! • Have a nice weekend! 
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy! • Happy Easter! 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! • Merry 

Christmas! 
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! • Happy 

birthday! 

POLECENIA OGÓLNE

Bądź / Bądźcie cicho. • Be quiet, please. 
Narysuj / Narysujcie. • Draw. 
Otwórz / Otwórzcie książki. • Open your books. 
Podejdź / Podejdźcie, proszę. • Come here, please. 

Pokoloruj / Pokolorujcie. • Colour it in. 
Połącz / Połączcie. • Match. 
Popatrz / Popatrzcie. • Look. 
Popatrz / Popatrzcie na obrazek. • Look at the 

picture. 
Posłuchaj / Posłuchajcie. • Listen. 
Posłuchaj / Posłuchajcie piosenki. • Listen to 

a song. 
Powiedz / Powiedzcie głośno. • Say it loud. 
Powtórz / Powtórzcie. • Repeat. 
Powtórz / Powtórzcie jeszcze raz. • Repeat (once) 

again.
Powtórz / Powtórzcie za mną. • Repeat after me. 
Spróbuj / Spróbujcie jeszcze raz. • Try (once) 

again. 
Usiądź / Usiądźcie. • Sit down. 
Usiądź / Usiądźcie na dywanie. • Sit on the 

carpet. 
Usiądź / Usiądźcie przy stole. • Sit at the table. 
Usiądź / Usiądźcie w kole. • Sit in a circle. 
Usiądźcie w parach. • Sit in pairs. 
Ustawcie się w rzędach. • Stand in rows. 
Weź / Weźcie swoje książki. • Take your books. 
Wstań / Wstańcie. • Stand up. 
Wytnij / Wytnijcie. • Cut it out. 
Zamknij / Zamknijcie książki. • Close your books. 
Zaśpiewajmy. • Let’s sing. 

ZAJĘCIA RUCHOWE

Biegnij / Biegnijcie. • Run. 
Ćwicz / Ćwiczcie. • Do the exercise. 
Idź / Idźcie. • Go. 
Skacz / Skaczcie. • Jump. 
Skręć / Skręćcie w lewo. • Turn left. 
Skręć / Skręćcie w prawo. • Turn right. 
Stój / Stójcie. • Stand still. 
Zatańcz / Zatańczcie. • Dance. 

PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKÓW 
I LEŻAKOWANIA

Myjemy ręce. • We’re washing our hands. 
Czas na śniadanie. • Time for breakfast. 
Czas na obiad. • Time for lunch. 
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Czas na podwieczorek. • Time for a snack. 
Czas na leżakowanie. • Time for rest. 
Wychodzimy do ogrodu. • We’re going into the 

garden.

UBIERANIE I ROZBIERANIE SIĘ

Włóż / Włóżcie buty. • Put on your shoes. 
Załóż / Załóżcie ubrania. • Put on your clothes. 
Zdejmij / Zdejmijcie buty. • Take off your shoes. 
Zdejmij / Zdejmijcie ubrania. • Take off your 

clothes. 

POCHWAŁY

dobrze • good / well done / good job 
bardzo dobrze • very good 
świetnie • excellent 

PROSTE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co to jest? • What is this? 
To jest piłka. • This is a ball. 

Jaki to kolor? • What colour is it? 
To jest biały. • It’s white. 
brązowy • brown 
czarny • black 
czerwony • red 
niebieski • blue 
pomarańczowy • orange 
zielony • green 
żółty • yellow 

Czy umiesz…? • Can you…? 
Czy umiesz grać w piłkę? • Can you play football? 

jeździć na rowerze • ride a bike 
latać • fly 
liczyć • count 
pływać • swim 
rysować • draw 
śpiewać • sing 
tańczyć • dance 
Tak, umiem. • Yes, I can. 
Nie, nie umiem. • No, I can’t. 
Umiem… • I can… 

Czy lubisz…? • Do you like…? 
Czy lubisz czekoladę? • Do you like chocolate? 
banany • bananas 
gruszki • pears 
jabłka • apples 
mleko • milk 
marchewki • carrots 
pomarańcze • oranges 

Czy lubisz grać w piłkę? • Do you like to play 
football? 

jeździć na rowerze • to ride a bike 
latać • to fly 
liczyć • to count 
pływać • to swim 
rysować • to draw 
tańczyć • to dance 
śpiewać • to sing 
Tak, lubię. • Yes, I do. 
Nie, nie lubię. • No, I don’t. 
Lubię… • I like… 
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