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listopad  

TYDZIEŃ 1.: Za góramI, Za lasamI bYła kraIna  
usłana ZamkamI 

 
Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Ewelina Ścibak, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: ZamkI nIE barDZo wEsołE

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel prezentuje bramę z daru 3 (schemat nr 14), recytując wiersz pt. „Żył raz król” („Ry-
muję i buduję…”, s. 30). Zachęca dzieci do skonstruowania bramy do zamku według szablonu lub 
własnego pomysłu.

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do wysłuchania wiersza E. Ścibak pt. „Zamki nie bardzo wesołe”, 
stopniowo odkrywając skonstruowane z darów zamki (wcześniej przygotowane i zasłonięte).

Za górą, za rzeką, gdzieś bardzo daleko 
Na wzgórzach trzech, trzy zamki stały. 
Ten pierwszy, co szary był, no i bury, 
To niewesoły był zamek ponury. 
Ten drugi, błękitny i bardzo błyszczący, 
Od łez smutnych ciągle płynących. 
A trzeci, jak ogień od czerwoności, 
Tak płonął z ogromnej swej złości. 
W tych zamkach mieszkali ponurzy i źli, i wciąż załamani, 
Królowa i król, i ich poddani. 
Aż w bramach tych zamków stanęły raz dzieci, 
Z uśmiechem tak jasnym jak słońce co świeci. 
Sypnęły szkiełkami w kolorach tęczy, 
I zamków już smutek i złość nie męczy. 
Szczęśliwe królowe radośnie pląsają, 
Królowie w piłkę w ogrodzie grają. 
Poddani śpiewają i każdy się śmieje, 
Jak dobrze, że szczęście już w zamkach istnieje.

3. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę na temat wiersza, zadaje dzieciom pytania dotyczące jego 
treści. Dzieci wypowiadają się na temat emocji w oparciu o tekst wiersza oraz własne doświad-
czenia. Nauczyciel kieruje dyskusją w taki sposób, aby wspólnie dojść do rozmowy na temat 
sposobów radzenie sobie z emocjami. Wspólne szukanie sposobu na złe emocje.
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4. Zabawa relaksacyjna – taniec z chustami do muzyki klasycznej lub relaksacyjnej (np. Muzyka 
relaksacyjna – Kołysanka czułych słów).

5. Nauczycielka zaprasza dzieci do pracy w grupach zadaniowo-zabawowych na dywanie. Każ-
da grupa konstruuje z darów zamki opisane w wierszu (szary, błękitny, czerwony oraz kolorowy 
przemieniony przez dzieci).

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: kwaDraT, TrójkąT I koło – TYlE Zamków sToI wkoło

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy na powitanie. Rozdaje dzieciom piłeczki z daru 1 i recy-
tuje wiersz, pokazując figury. Dzieci wykonują czynności zgodnie z poleceniami w wierszu.

Kwadrat, trójkąt, koło, 
Razem bawimy się wesoło. 
Kwadrat – piłka w górę, 
Koło – piłka w dół. 
I na koniec trójkąt, a piłka na stół. (E. Ścibak)

2. Nauczyciel prezentuje na dywanie ilustracje zamków (np. kolorowanki lub przygotowane z da-
rów – każdy zamek z użyciem jednego kształtu: kwadratu, koła i trójkąta). Dzieci oglądają zamki, 
a następnie nauczyciel pyta: Jakie są te zamki?, Co zauważyłyście?, Jakie widzicie tu figury geo-
metryczne? itp.

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej zabawy. Dzieci losują figurę geometryczną (koło, kwa-
drat, trójkąt). Na dywanie rozłożone są figury symbolizujące konkretny zamek (okrągły, trójkątny 
i kwadratowy). Nauczyciel gra na tamburynie, a dzieci poruszają się rytmicznie po sali. Zmiana 
instrumentu na grzechotkę jest znakiem dla dzieci, aby odnalazły swój zamek.

4. Nauczyciel zaprasza dzieci na dywan. Każde dziecko wybiera jedną z figur geometrycznych. 
Dzieci oglądają swój wybór, następnie nazywają figurę, przeliczają boki, szukają podobnej figury 
w otoczeniu.

5. W grupach zabawowo-zadaniowych na dywanie dzieci układają zamki z daru 7 z określonych 
figur (koła, kwadraty i trójkąty – dwa rodzaje).

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: wsIaDamY w PocIąg Z DalEka, TYlE Zamków Tam na nas cZEka

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy „W pociąg”. Wspólnie śpiewają piosenkę pt. „Jedzie po-
ciąg za daleka…”. Dzieci wybierają miejsca, do których pociąg jedzie. 
W zależności od możliwości dzieci można wprowadzić elementy metody odimiennej autorstwa 
I. Majchrzak: na każdej stacji nauczyciel pokazuje kartki z imionami – dzieci, które rozpoznają 
swoje imię, wysiadają z pociągu.

2. Nauczyciel prezentuje dzieciom zdjęcia zamków (np. Zamek Lubelski, Zamek Królewski w War- 
szawie, Wawel), recytując jednocześnie wiersz E. Ścibak pt. „Który zamek jest piękniejszy?”. 

Ence pence, co ja mam, 
Jeden zamek dziś Wam dam. 
Dam Wam drugi, trzeci też, 
Który z nich piękniejszy jest? 
Czy ten wielki, z murem wysokim, 
A może tamten, z rowem szerokim. 
Jest jeszcze trzeci, z wysokimi wieżami, 
Który piękniejszy, wybierzcie sami.

3. Dzieci oglądają ilustracje i wybierają zamek, który podoba się im najbardziej, argumentując 
swój wybór.

4. Nauczyciel prezentuje zamek zbudowany z darów. Następnie rozpoczyna rozmowę na temat 
architektury zamków: Z czego zostały zbudowane? Jakie są charakterystyczne elementy tych bu-
dowli? (wieże, fosa, most zwodzony, mur).

5. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w królewny i rycerzy. Dziewczynki – królewny tańczą do 
muzyki (np. Menuet L. Boccheriniego), na zmianę utworu (np. Menuet na fortepian G-dur 1795 
L. van Beethovena) chłopcy – rycerze maszerują do rytmu utworu.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: bal na Zamku

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy na powitanie. Każde dziecko wybiera dwa klocki  
z darów, następnie wszyscy starają się wydobyć dźwięki za ich pomocą (stukanie klocek o klocek, 
klockiem o różne powierzchnie w sali).

2. Nauczyciel prezentuje dzieciom fragmenty kilku menuetów (np. Menuet L. Boccheriniego, 
Menuet na fortepian G-dur 1795 L. van Beethovena, Menuet D-dur W.A. Mozarta). Po wysłucha-
niu utworów dzieci próbują określić nastrój muzyki, tempo oraz nazwać usłyszane instrumenty. 
Wspólnie wybierają jeden utwór, do którego będą tworzyć układ taneczny.

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do tańca. Dzieci tańczą swobodnie według własnej inwencji, na-
stępnie ustawiają się w dwa rzędy i wykonują ruchy według wskazówek nauczyciela (ukłony, 
kroki do przodu, do tyłu, w kierunkach: w prawo i w lewo – ćwiczenia na rysunku kwadratu).

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: w PosZukIwanIu Zamków

Przebieg dnia:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do obejrzenia inscenizacji utworu N. Usenko pt. „Królewna Gburka” 
[można przygotować teatrzyk stolikowy lub kukiełkowy, przeczytać bajkę, prezentując ilustracje]. 
Po przedstawieniu nauczyciel omawia z dziećmi treść bajki, wspólnie próbują ocenić zachowanie 
głównej bohaterki. Dzieci ustalają również, jakie było zakończenie bajki (czy skończyła się dobrze, 
czy źle).

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do wykonania portretu królewny; dzieci wybierają – czy chcą na-
rysować królewnę niegrzeczną, czy grzeczną. Po zakończonej pracy wspólnie wyszukują różnice  
w wyglądzie księżniczki (grzecznej i niegrzecznej).

3. Wyprawa w poszukiwaniu zamku (w miarę możliwości wycieczka do najbliższego zamku lub 
spacer po okolicy w poszukiwaniu budynków kojarzących się z zamkiem).


