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listopad  

TYDZIEŃ 4.: gDY nasTajE nIEpogoDa, głośno  
wZYwa nas prZYroDa  

 
projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Ewelina ścibak, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: lIsTopaDowa pogoDa

przebieg spotkania w porannym kole:

1.  Nauczyciel prezentuje w teatrzyku stolikowym wiersz W. Grodzieńskiej pt. „Listopad”.

Przyszedł sobie do ogrodu
stary, siwy pan Listopad.
Grube palto wziął od chłodu
i kalosze ma na stopach.
Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy:
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.
Po listowiu kroczy sypkim
na ławeczce sobie siada.
Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę.
Trudna rada, trudna rada.

2. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę na temat wiersza. Zadaje dzieciom pytania pomocnicze: 
O czym był wiersz?, Gdzie przyszedł pan Listopad?, Jak wygląda? Jaka jest pogoda opisana 
w wierszu?

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do obserwacji pogody za oknem. Rozmowa na temat listopadowej 
aury.

4. Nauczyciel rozdaje dzieciom gazety i zaprasza do zabawy ruchowej. Dzieci biegają swobodnie 
po sali, uważając, aby nie wejść w kałuże z gazet. Na hasło: „Kalosze” – dzieci „wkładają” kalosze 
i wskakują do kałuży.

5. Dzieci siadają w grupach na dywanie, nauczyciel rozdaje im ilustracje, każda grupa otrzymuje 
jedną z pór roku. Zadanie polega na ułożeniu obrazków zjawisk atmosferycznych pasujących do 
kolejnych pór roku.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: karTkI Z kalEnDarZa

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel recytuje rymowankę-wyliczankę „Tydzień”. Dzieci powtarzają tekst wyliczanki, 
klaszczą, gdy wypowiadają nazwę dnia tygodnia. 

Tydzień to jest siedem dni, 
Wyliczamy je tu w mig. 
Pierwszy dzień to poniedziałek, 
Drugi wtorek, 
Trzeci środa, 
Czwarty czwartek, 
Piąty piątek, 
A za piątkiem jest sobota. 
Już niedziela za nią idzie 
I tak minął cały tydzień, hej! 
(źródło: http://smyksobocisko.pl/)

2. Nauczyciel prezentuje dzieciom opowiadanie E. Ścibak pt. „Jak Pan Listopad zgubił kartkę z ka-
lendarza”. 

Pan Listopad miał bardzo dużo pracy. Jesień zbliżała się do końca, a przed zimą musiał wyko-
nać wszystkie swoje zadania. Pan Listopad martwił się, że o czymś zapomni dlatego zapisał 
sobie swoje zadania w kalendarzu. 
Poniedziałek – zrywanie ostatnich liści z drzew. Wtorek – deszczowe mycie placów i chodników. 
Środa – wietrzne zamiatanie parkowych ścieżek. Czwartek – owijanie mgłą pól i łąk. Piątek – 
usypianie jeży w parku. Sobota – organizacja wietrznego koncertu. Niedziela – odpoczynek po 
pracowitym tygodniu.
Z tak przygotowanym planem Listopad nie martwił się już o swoje zadania. Przyszedł ponie-
działek. W zrywaniu ostatnich liści z drzew pomagała mu Wiatr, mały łobuz. Wiatr bawił się 
doskonale, ale rozwiał się tak mocno, że zerwał z drzewa kalendarz Listopada. Wiaterek zmar-
twił się tym bardzo, szybko pozbierał kartki i nie przyznał się do niczego. 
Listopad każdego wieczora zrywał kartkę z kalendarza zadowolony ze swojej pracy. Przyszła 
niedziela i Listopad odpoczywał, popijając gorąca herbatę z miodem, gdy nagle zauważył, że 
po parku spacerują sobie jeże. Zdziwił się bardzo, bo przecież jeże powinny już spać. Przecież 
zapisał to w kalendarzu. Pani Listopad przejrzał wszystkie kartki z kalendarza. Poniedziałek, 
wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela. Czy na pewno tak powinno być? Pomóżcie Listopa-
dowi, wymieńcie dni tygodnia. Piątek, zgubił mu się piątek. Jak to możliwe? Wiaterek, który 
siedział na parapecie okna widział, jak Listopad szuka zagubionej kartki z kalendarza i zawsty-
dzony podszedł do przyjaciela.
 – To ja zgubiłem twoją kartkę. Przepraszam – przyznał się.
 – Nic się nie stało. Musisz tylko pomóc mi uśpić jeże – powiedział Listopad.
 Wiaterek zaszumiał leciutko, zaśpiewał jeżom kołysankę, dzięki której natychmiast zasnęły.
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3. Nauczyciel rozpoczyna rozmowę na temat treści bajki, dzieci wymieniają czynności wykonane 
przez bohatera opowiadania oraz czynność, o której zapomniał. Następnie wymieniają dni tygo-
dnia oraz pory roku. 

4. W grupach na dywanie dzieci ilustrują darami wybraną pracę Pana Listopada.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: DEsZcZ jEsT pIęknY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel urządza w sali galerię sztuki. Ustawia reprodukcje dzieł sztuki przedstawiających 
deszcz. Zaprasza dzieci do ponownego odwiedzenie galerii. Dzieci oglądają obrazy. Nauczyciel 
przypomina reprodukcje oglądane tydzień wcześniej. Dzieci porównują obrazy, wybierają ulu-
bione. Rozmowa na temat obrazów. 

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w malarzy wody. Dzieci słuchają odgłosów wody, desz-
czu, burzy itp. i ruchem całego ciała starają się zilustrować usłyszane dźwięki. 

3. Na dywanie dzieci prezentują obrazy, które podobają się im najbardziej. Nauczyciel zachęca 
dzieci do wymyślania tytułów dla poznanych obrazów, a następnie podaje dzieciom prawdziwy 
tytuł kolejnych dzieł sztuki.

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: muZYka pana lIsTopaDa

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zapoznaje dzieci z wierszem I. Salach pt. „Ulewa”.

Deszczyk pada kapu, kap 
[stukanie palcami w dywan],
Woda chlapie chlapu, chlap 
[klepanie otwartymi dłońmi o uda].
Jesień niesie deszcz i wiatr, 
Burzę, no i czasem grad 
[klaśnięcie, tupanie]. 
Mam parasol i kalosze,
Jakoś tę ulewę zniosę 
[dzieci ilustrują odgłosy wymieniane w utworze].

2. Nauczyciel prezentuje dzieciom piosenkę „Pan Listopad gra…”. 

Pan listopad gra na basie 
dylu, dylu, dyl. 
Na jesiennym graniu zna się 
trawką dotknął strun. 
Wesoło gra muzyka, 
pada deszcz. 
Świerszcz za kominem cyka 
tańcz, gdy chcesz. 
Pan listopad gra na bębnie 
bara, bara, bum. 
Z deszczem puka równo, 
pięknie koncert daje mu. 
Wesoło gra muzyka, 
pada deszcz. 
Świerszcz za kominem cyka 
tańcz, gdy chcesz. 
Pan listopad gra na flecie 
fiju, fiju, fiu. 
Z liści złotych ma berecik 
a kubraczek kubraczek nut. 
Wesoło gra muzyka, 
pada deszcz. 
Świerszcz za kominem cyka 
tańcz, gdy chcesz. 
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3. Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej zabawy przy piosence. Dzieci ilustrują ruchem i gestem 
tekst piosenki. Następnie nauczyciel rozdaje im instrumenty i rozpoczyna zabawę w tworzenie 
akompaniamentu.

4. Nauczyciel prezentuje na dywanie ilustracje przedstawiające instrumenty wymienione w pio-
sence. Pyta dzieci o nazwy instrumentów; jeśli dzieci nie znają nazw – podaje ją, a dzieci powta-
rzają słowa. Dzieci słuchają dźwięków wydawanych przez kontrabas, bęben i flet. 

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: prEZEnTujEmY pogoDę

przebieg dnia:

1. Nauczyciel przypomina wiersz I. Salach pt. „Ulewa” i zaprasza dzieci do wspólnej recytacji.

2. Nauczyciel rozkład na dywanie symbole zjawisk atmosferycznych. Dzieci oglądają ilustracje, 
nazywają je i określają, w których porach roku występują, a w których nie. Stosowanie określeń: 
często, rzadko, czasami, nigdy.

3. Nauczyciel prezentuje nagrania prognozy pogody. Po zakończeniu emisji następuje wspólne 
omówienie filmu. Dzieci mówią o swoich obserwacjach, jeśli mają taką potrzebę – zadają pyta-
nia. 

4. Nauczyciel proponuje zabawę w dziennikarzy – prezenterów pogody. Każde dziecko może za-
prezentować pogodę, wzorując się na oglądanej prognozie pogody.


