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grudzień  

TYDZIEŃ 1.: ZImowE cZarY – prEZEnTY I dary 
 

projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr agnieszka ciszewicz, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: anDrZEjkowE wróżbY I cZarY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do Porannego koła. Tłumaczy dzieciom tradycję andrzejkową i za-
prosza je do wspólnego strojenia sali oraz zabawy.

2. Ćwiczenie oddechowe „Dmuchanie balonów”. 

Raz i dwa, raz i dwa,  
Kto nadmucha tak jak ja?! (A. Ciszewicz)

Wspólne zawieszanie balonów w sali. 

3. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw w sali.

4. Zaproszenie do zabawy andrzejkowej przy muzyce instrumentalnej.

pomysły na andrzejkowe wróżby:
• Lanie wosku i odgadywanie kształtów jego cieni jako najpopularniejsza wróżba andrzejkowa. 
• andrzejkowe serce – aby wykonać tę wróżbę, należy wyciąć serce z papieru i napisać na nim 

imiona chłopców i dziewczynek. Następnie trzeba serce odwrócić zapisaną stroną do dołu  
i przekłuć je igłą. Imię, na które trafimy, to imię naszego przyszłego ukochanego/ukochanej.

• andrzejkowa wróżba z rurek – do miski z wodą delikatnie wrzucamy rurki. Właściciele „ma-
gicznych” rurek, które się połączą – na zawsze zostaną przyjaciółmi. Pamiętajmy, że to tylko 
andrzejkowa zabawa!

• andrzejkowa wróżba z jabłkiem – potrzebujemy jedynie skórki od jabłek i bezpiecznej obie-
raczki. Obieramy jabłka. Ciskamy za siebie ostrużyny z jabłek, a z ich zakrętów próbujemy 
odgadnąć literę początkową imienia przyszłego narzeczonego/przyszłej narzeczonej.

• andrzejkowe kubeczki – potrzebujemy 5 kubeczków, pod każdym z nich schowany jest inny 
przedmiot. Dzieci wybierają kubek:
– pierścionek – wyjazd do krainy złota Eldorado,
– kluczyk – nowy, piękny dom,
– pieniążek – bogactwo,
– cukier – słodkie i wesołe życie,
– autko – podróż w nieznane.

• kolorowo-andrzejkowo – losowanie kolorów. Uczestnicy zabawy siedzą w kręgu i losują kartki 
w 6 kolorach. Osoba, która wylosowała dany kolor wstaje, a „wróżka” czyta przestrogi na przy-
szłość, odpowiadające kolorom wylosowanych kartek. I tak poszczególne kolory oznaczają: 
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– czerwony – Oj, te zgubne słodkości! Jeśli nie ograniczysz batoników i cukierków, to w przy-  
   szłości będziesz musiał być częstym gościem u dentysty!,
– zielony – Bądź ostrożny w drodze do szkoły!,
– żółty – Bardziej dbaj o swoje zdrowie, ubieraj się cieplej!,
– niebieski – Pilnuj swoich rzeczy, bo w powietrzu czai się zguba!,
– biały – Pijesz za mało mleka!,
– czarny – Unikaj nieporozumień, a wszystko będzie wokół radosne i kolorowe!,

albo
– biały – Szczęście!,
– czerwony – Jesteś bardzo lubianą osobą!,
– czarny – Drobny pech!,
– żółty – Ktoś zazdrości Ci dobrej oceny!,
– fioletowy – Czeka Cię miła niespodzianka!,
– szary – Smutek!,
– zielony – Spełnią się Twoje marzenia!

• andrzejkowa zabawa – to nie wróżba, ale zabawa idealna na andrzejkowe przyjęcie. Inspiro-
wana anglosaską zabawą na zjadanie jabłka pływającego w misce z wodą, ale… łatwiejsza :). 
Na sznurku zawiązujemy ciastko. Jedno dziecko trzyma sznurek wysoko, drugie ma zadanie 
zjeść ciastko bez użycia rąk. 

• kwiatowa wróżba andrzejkowa – potrzebujemy rysunki lub zdjęcia kwiatów. Na stole kładzie-
my „magiczne” kartoniki z rysunkami lub zdjęciami różnych kwiatów. Zabawę można połączyć 
z pracą plastyczną – rysunki kwiatów dzieci mogą wykonać samodzielnie. Zadaniem dzieci jest 
wybrać swój ulubiony kwiat i poprosić wróżkę o wyjaśnienie, co dany kwiat „przepowiada”:
– stokrotka – Musisz ostrożniej dobierać przyjaciół!,
– róża – jest symbolem piękna,
– dalie – Czekają Cię sukcesy!,
– bez – Miłe spotkanie z przyjaciółmi!,
– aster – Uważaj, mogą nadejść kłopoty!,
– fiołek – Wkrótce miła niespodzianka!,
– mak – jest symbolem marzeń. Zatem pewnie marzenia się spełnią!,
– narcyz – odzwierciedla samouwielbienie. Może czas przestać kaprysić?

• andrzejkowe ciastka z wróżbą – gdy andrzejkowe ciastka rozpłyną się w ustach, ukryte  
w nich wróżby odkryją przed dziećmi tajemnice nadchodzącego roku.

5. Tańce z gazetami:
— taniec w parach na gazecie – para, która postawi stopę poza gazetą, odpada z zabawy i kibi- 
     cuje pozostałym; gazety stopniowo składamy;
— taniec w parach z trzymaniem rogów gazety – komu porwie się gazeta, tworzy akompania- 
     ment do melodii.

6. Tańce z balonami – taniec w parach z balonem trzymanym głową/ plecami/ brzuchem. 

7. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu). 

8. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach podczas prac w kącikach.
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WTOREK: naDchoDZI ZIma

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Poprzedniego dnia lub przed wejściem dzieci do sali nauczyciel umieszcza na drzwiach kopertę  
z listem od Zimy.

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do Porannego koła i wspólnie odczytują list:

Kochane Dzieci!
Choć jest jeszcze jesień, na dworze robi się coraz zimniej i zimniej. Zwierzęta udały się do swo-
ich kryjówek i kończą przygotowania do kolejnej pory roku. Gdy przychodzicie do przedszkola, 
jest jeszcze widno, ale większość z Was idzie do domu, gdy zapada zmrok. Postanowiłam napi-
sać do Was list, żebyście nie myślały, że wraz z jesienią skończy się świetna zabawa.

Zima 

P.S. Przygotowałam zagadki – kto odgadnie, będzie mógł odkryć jedno zasłonięte pole ilustracji 
(nauczyciel przygotowuje ilustrację przedstawiającą przyrodę z przełomu jesieni i zimy). 

W jakiej stołówce za każde danie, 
goście dziękują nam – ćwierkaniem? (karmnik)

Co to za żeberka przy ścianie wiszące, 
co latem są zimne, a zimą gorące? (kaloryfer)

Jaką porę roku mamy, 
gdy za morzem są bociany? (zima)

Co to za rycerz w słomianej zbroi, 
różę otula, w ogrodzie stoi? (chochoł)

Jakie to węże na drutach rosną? 
Zimą są na szyi, w szafie zasną wiosną? (szaliki)

Kiedy mrozik szczypie, kiedy śnieżek pada,
każdy ją natychmiast na głowę zakłada? (czapka)

Kiedy jest zimno, kiedy deszcz pada,
gdy na dwór wychodzisz na siebie wkładasz? (płaszcz)

3. Zabawa „Lodowe posągi”.
Dzieci dobierają się w pary i podczas muzyki tworzą posągi z kolegi. Po obejrzeniu wszystkich 
rzeźb następuje zamiana ról w parach. 

4. Zaproszenie dzieci do obejrzenia teatrzyku stolikowego przedstawionego za pomocą darów – 
na podstawie opowiadania B. Formy pt. „Zimowe zabawy Misia Kuleczki”.

Miś Kuleczka od samego rana spogląda w okno. 
– Śnieg, śnieg, ciekawe, kiedy pójdę na sanki?
Nagle słyszy znajome głosy. To Marta i Paweł wracają z przedszkola.
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– Misiu, wszędzie pełno śniegu. Zabieramy Cię do parku! – już od progu woła Marta.
Misiowi kręci się z radości w głowie. Paweł bierze sanki. Marta zakłada Misiowi czapkę i szalik.
– Jeszcze rękawiczki – dodaje – żeby Ci nie zmarzły łapki.
– Jak pięknie wyglądam – zerka Miś w lusterko.
Zbliża się zima. Na ziemię spadają pierwsze w tym roku płatki śniegu. Kuleczka siedzi na san-
kach, które ciągną dzieci. 
– Widzę górkę – woła Paweł, przyśpieszając kroku.
Po chwili jadą w dół. W pewnej chwili Paweł zawołał:
– Ulepimy bałwana?
Już cała trójka toczy śniegowe kule. Raz, dwa, trzy – duża, średnia, mała – i już bałwan prawie 
gotowy. Paweł biegnie do domu po marchewkę i węgielki. Dzieci przyczepiają bałwankowi nos, 
oczy i guziki. 
– Jesteś śliczny – wołają, przyglądając się bałwankowi.
Bałwanek uśmiecha się wesoło.
– Bardzo dziękuję – mruga węgielkowym oczkiem.
Śnieg prószy coraz mocniej.
– Pora wracać do domu – odzywa się Marta.
Biegną do domu. Po kolacji na dworze zapada zmrok. Cała trójka podchodzi do okna. W blasku 
księżyca stoi bałwanek, a dookoła niego tańczą śniegowe płatki. 

5. Zaproszenie dzieci na zimowy spacer.
Dzieci stoją w parach naprzeciwko siebie. Do muzyki Klanzy mówią tekst piosenki i ruchem ilu-
strują jej treść:

Cześć! (podają sobie dłonie).
Na spacer chodź! (zapraszają się gestem nawoływania).
Bielutki spadł śnieg (pokazują jak pada śnieg).
Ulepimy bałwana (pokazują kształt bałwana).
Pojeździmy na sankach

Dzieci robią szybki krok w prawo i witają się z kolejną osobą:
Cześć!…

6. Opowieść ruchowa „Grudniowe czary” (A. Ciszewicz) przy muzyce A. Vivaldiego „Cztery pory 
roku. Zima”: 

Zapraszam Was na spacer do parku. Gdy szłam do pracy widziałam, że coś się w nim zmieniło. 
Włóżmy buty, ciepłą kurtkę, szalik, czapkę i rękawiczki. Jest już coraz zimniej na dworze 
(marsz po dywanie w rytm muzyki). 

Zobaczcie jak biało – całą noc śnieg prószył 
i całemu światu przez noc kołdrę uszył. 
Śnieżna kołdra nam przykryła drzewa oraz krzaki
i wygnała hen za morza najdelikatniejsze ptaki. 
Jeszcze więcej czarów widzę,
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lecz mówić o nich sama,
chyba się jeszcze wstydzę.
Kto je widzi tak, jak ja
i podpowiedź innym da?

Wysłuchanie propozycji dzieci, jakie grudniowe czary „zobaczyły” w parku. 

7. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

8. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach. 
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ŚRODA: cZarY w ogroDZIE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących zjawisk atmosferycznych – wiatr, deszcz,  
ulewa, burza. 

2. Zagadka dotykowa – kosz z ukrytymi zamarzniętymi i schłodzonymi darami oraz innymi przed-
miotami: kule z daru 1, owoce, zwilżony wcześniej szalik, zamarznięty liść.

3. Rozmowa o zjawisku zamarzania i oszraniania. Nauczyciel tłumaczy dzieciom różnicę pomię-
dzy tymi dwoma zjawiskami. Wsparcie ilustracją. 

4. Dzielenie na zbiory przedmiotów zamarzniętych i oszronionych:
– przeliczanie elementów zbiorów,
– porównywanie ilości elementów z zastosowaniem określeń: o ile więcej, o ile mniej,
– łączenie w pary.

5. Jeśli dzieci mają problem ze zrozumieniem pojęć o ile mniej, o ile więcej, można przeprowadzić 
zabawę ruchową:

Nauczyciel rozdaje dzieciom białe szarfy (tak, by dzieci z szarfami było więcej). Gdy muzyka gra, 
dzieci tańczą w jej rytm. Gdy muzyka ucichnie, dzieci mają połączyć się w pary – dziecko z szarfą 
i dziecko bez szarfy. Kilkoro dzieci bez szarf pozostanie bez pary. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, 
że o tyle jest więcej dzieci bez szarf. Zabawę powtarzamy kilka razy, ze zmianą dzieci tańczących 
w szarfach. 

5. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach. 
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CZWARTEK: sZukamY ZImY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zabawa ruchowa do piosenki pt. „Buch w śnieżny puch”:

Pani Zima sypie śniegiem,
Pani Zima sypie śniegiem.
My za Panią Zimą biegiem, 
my za Panią Zimą biegiem.
Puch, puch, puch, śnieżny puch,
jak to miło w taki puch zrobić buch.

2. Nauczyciel zaprosza dzieci do zabawy w poszukiwaczy: 

Drogie dzieci, coś zmieniło się w naszej sali. Pojawił się przedmiot, którego jeszcze wczoraj tutaj 
nie było. Czy ktoś potrafi go wskazać?

3. Dzieci odnajdują duży, ułożony z darów termometr. Porównanie go z prawdziwym termome-
trem. Nauczyciel zadaje dzieciom pytania: Do czego służy termometr? Jak działa termometr? 
Jakie są rodzaje termometrów? Co się dzieje, kiedy temperatura za oknem spada?

4. Nauczyciel zaprosza dzieci do obejrzenia teatrzyku stolikowego przedstawionego za pomocą 
darów – na podstawie wiersza K. Jurgi pt. „O wróbelku i sopelku”:

Z deszczowych kropelek
skleił się sopelek,
bo przewrócił wróbel
zimą swój rondelek.
Teraz zamiast picia
będzie lizał lody,
bo sople to krople
zamarzniętej wody.

5. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

6. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.
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PIĄTEK: kIm bYł św. mIkołaj?

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprosza dzieci do teatru, w którym wystąpi dwoje aktorów. Wspólne przygotowa-
nie widowni – ustawienie krzeseł. 

2. Przedstawienie historii biskupa Mikołaja z Miry za pomocą krótkich scenek przedstawiających 
jego czyny, np. pomoc potrzebującym, rozdawanie majątku biednym.

3. Nauczyciel pokazuje dzieciom zdjęcia biskupa Mikołaja z Miry, porównanie go z komercyjnym 
wizerunkiem św. Mikołaja.

4. Rozmowa dotycząca sprawiania innym radości oraz potrzeby dzielenia się tym, co mamy. 
Wspólne ustalenie, czym może podzielić się grupa przedszkolna z innymi dziećmi. 

5. PoDARowanie prezentu innej grupie, np. obraz z darów, roślina, zabawka.

6. Poznanie słów i melodii piosenki w języku angielskim pt. „Santa Claus is coming to town”. Za-
bawa ruchowa przy piosence. Nauka pierwszej zwrotki i refrenu. 

You better watch out
You better not cry
Better not pout
I’m telling you why
Santa Claus is coming to town

He’s making a list
And checking it twice
Gonna find out Who’s naughty and nice
Santa Claus is coming to town

He sees you when you’re sleeping
He knows when you’re awake
He knows if you’ve been bad or good
So be good for goodness sake!

O! You better watch out!
You better not cry
Better not pout
I’m telling you why

Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town

7. Praca w zespołach zabawowo-zadaniowych (według planu).

8. Zaprezentowanie swoich prac, opowiedzenie o swoich odkryciach.


