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marzec 

TYDZIEŃ 2.: wYlIcZankI-ZabawIankI 
 

Projekt sytuacji edukacyjnych  
(oprac. mgr katarzyna Jesionek-karczmarek, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: EnE, DuE, rabE…

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel wita dzieci tekstem rymowanki „Roztańczyła się piłeczka…” (S. Kustosz, „Rymuję 
i buduję…”, s. 14). Zabawę z kolorowymi piłeczkami z daru 1 powtarzamy tyle razy, ile jest dzie-
ci – za każdym razem wymieniając imię dziecka, które ma złapać piłeczkę oraz podając wybrany 
kolor piłeczki. 

Roztańczyła się piłeczka, 
wyskoczyła z pudełeczka.
Tańczy, tańczy i wiruje, 
kręci się i podskakuje.
Raz, dwa, trzy, 
zatańcz z nią Ty! 

2. „Misie” – zabawa ortofoniczna. Nauczyciel czyta opowiadanie, dzieci włączają się w określo-
nym momencie, naśladując misie. 

Przed zimą misie przygotowują się do snu. Są bardzo śpiące (ziewamy: a, a, a, a), nucą sobie 
kołysankę (śpiewamy: a, a, a, a). Misiom jest zimno (bu, bu, bru, bru), więc muszą się ogrzać 
(chuchamy na ręce: chu, chu, chu). Misie przeziębiły się (kichamy i kaszlemy z wysuniętym ję-
zykiem: kich, kich, kich). Mama misia daje lekarstwo, które jest słodkie i smaczne (oblizujemy 
wargi, mlaskamy, przyklejając język do podniebienia). Misie są zadowolone (mruczymy: m, m, 
m; chuchamy na ręce, mówiąc: ch, ch, ch).

3. „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa artykulacyjno-ruchowa oraz ćwiczenia oddechowo-
-ortofoniczne usprawniające narząd artykulacyjny i utrwalające prawidłowy tor oddychania. Pa-
mięciowe opanowanie tekstu oraz rytmizacja: stary niedźwiedź mocno śpi. Dzieci stają w kółku, 
trzymając się za ręce. Jedno dziecko zostaje „niedźwiedziem” – kuca i mruczy. Pozostałe dzieci 
śpiewają i recytują: 

Stary niedźwiedź mocno śpi. 
My się go boimy, na palcach chodzimy. 
Jak się zbudzi, to nas zje. 
Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, 
druga godzina niedźwiedź chrapie, 
trzecia godzina niedźwiedź łapie. 
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Na hasło: Niedźwiedź łapie – osoba odgrywająca rolę niedźwiedzia łapie dziecko z kręgu i ono 
w kolejnej rundzie pełni rolę mruczącego misia. 
Następnie dzieci kładą się na podłodze, a na brzuszki kładą sobie misia lub inną maskotkę. Wyko-
nują wdech nosem, wydech ustami. Przy krótkim wdechu brzuch z maskotką gwałtownie unosi 
się, podczas długiego wydechu powoli opada. Następnie wstają i mruczą: raz cicho (szeptem), raz 
głośno śpiewnie: mu, ma, mo.

4. Układanie z darów zimowej gawry – norki dla niedźwiedzia.

5. „W lewej ręce piłkę mam” – zabawy logorytmiczne z tekstem rymowanki pt. „Raz i dwa” (K. Je-
sionek-Karczmarek). Dzieci rytmicznie powtarzają rymowankę z wykonywaniem odpowiednich 
ruchów (przy powtórzeniu – zmiana piłeczek w rączkach).

W lewej ręce piłkę mam,
w prawej mam ich dwie.
Po dywanie turlam je,
skaczę hopsasa.
Teraz wkoło się obrócę,
tupnę raz, i dwa, i trzy.
Cztery, pięć, bo mam chęć.
I piłeczki swe podrzucę,
ale w nikogo nimi nie rzucę.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: sZPak mąDrak wYlIcZa

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Raz, dwa, trzy, teraz Szpak patrzy…” – zabawa ruchowa przy wesołej muzyce. Dzieci tańczą 
przy muzyce, gdy muzyka milknie – nieruchomieją (zamieniają się w „posągi”). Dziecko, które się 
poruszy, siada na ławeczce. 

2. „Szpak Mądrak wylicza” – prezentacja fragmentu opowiadania S. Karaszewskiego pt. „Szpacza 
wyliczanka” ilustrowanego darami. 

Szpak Mądrak leciał w odwiedziny do wiewiórki Basi, gdy nagle z góry ujrzał coś niezwykłego. 
Była to gromadka śmiesznie ubranych szpaków. Usiadł na drzewie i przyglądał się ptakom 
przez chwilę. „Są tak zabawne, że warto byłoby je opisać” – pomyślał. I to, co zobaczył, zaczęło 
zmieniać się w słowa, a słowa układały się w wierszyk – wyliczankę: 

Usiadły szpaki na drzewie, 
skąd przyleciały, nikt nie wie! 
Pierwszy – pisze wiersze,
drugi – dziób ma długi.
Trzeci – lubi dzieci,
czwarty – grywa w karty. 
Piąty – jest obdarty,
szósty – brzuch ma pusty!
Siódmy – cały brudny,
a ten ósmy – cudny!
A dziewiąty i dziesiąty
zamiatały razem kąty. 
A gdy posprzątały, 
odleciało siedem, 
dwa się pogubiły, 
został tylko jeden! 

– Ojej, przecież było zupełnie inaczej! – westchnął Szpak. 
Ale ze słowami jest jak z ptakami – kiedy rozwiną skrzydła, to czasami nam uciekają.

3. „Powiedz mi…” – zabawa klasyfikacyjna. Przyporządkowanie wybranemu szpakowi odpo-
wiedniego atrybutu. Układanie „szpaków” (darów) według kolejności, w jakiej występowały one 
w wyliczance. Rozmowa na temat wyliczanki: Przyjrzyjcie się szpakom. Jaki był pierwszy szpak? 
Jak wyglądał drugi? Jaki był trzeci? Co robił czwarty? Jaki był piąty szpak? itp. Ile było wszyst-
kich szpaków? Nadajcie naszym szpakom numery lub miejsca (numerowanie i posługiwanie się 
cechami jakościowymi), np.: pierwszy pisze wiersze, drugi ma dziób długi itp. (od początku do 
końca i odwrotnie, używając liczebników głównych i porządkowych). Jaki szpak był między dru-
gim a czwartym? Jaki numer jest pomiędzy 3 i 5? Jaki szpak był po szpaku z długim dziobem? 
Następnie inne pytania zawierające określanie miejsca liczebnika z cechą jakościową obiektu.
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4. „Odgłosy ptaków” – zabawa ruchowa z elementami ortofonicznymi. Dzieci poruszają się po 
sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie lub bębenku. Podczas przerwy nauczyciel pokazuje 
ilustracje przedstawiające różne ptaki, a dzieci naśladują ich głosy. 

5. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu z wykorzystaniem darów (np. 5, 6, 1.1 i 1.2).

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: wYlIcZankI-ukłaDankI

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Ile słyszysz?” – zabawa słuchowo-ruchowa z wykorzystaniem punktów z daru 10. Nauczyciel 
przygotowuje metalowe pudełko (puszkę). Trzymając w dłoni wszystkie punkty, wrzuca pojedyn-
czo do pudełka określoną liczbę elementów. Wrzuca je w takim tempie, aby dzieci mogły swo-
bodnie policzyć dźwięki wydawane przez uderzanie o dno darów. Następnie dzieci liczbę usłysza-
nych dźwięków ilustrują mozaiką z daru 7 lub patyczkami z daru 8 oraz wykonują odpowiednią 
liczbę podskoków.

2. „Wyliczanki-układanki” – zabawy konstrukcyjne z tekstem wyliczanek i rymowanek. Ilustro-
wanie tekstów za pomocą darów, układanie kompozycji i konstrukcji zgodnie z poleceniem. Do 
wyboru przez nauczyciela: dar 3 (S. Kustosz, „Rymuję i buduję…”, s. 27, 28, 29, 30); dar 4 (s. 47, 
49, 51, 52); dar 5 (s. 65, 67, 68). 

3. „Po nitce do kłębka” – zabawa doskonaląca spostrzegawczość. Nauczyciel wybiera dziecko, 
które na chwilę wychodzi z sali. W tym czasie nauczyciel wraz z pozostałymi dziećmi ukrywa „zło-
tą kulę” (kula z daru 2). Do niej przywiązuje jeden koniec włóczki, resztę włóczki rozwija, oplątu-
jąc nią pozostałe dzieci i przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu. Koniec kłębka otrzymuje 
dziecko, które wróciło do sali – jego zadaniem jest odnalezienie skarbu na końcu włóczki.

4. „Nasze mandale” – układanie mandali: zabawa twórcza z darami: 7 (mozaika), 8, 9 i 10.

5. „Dmuchamy na piórka?” – zabawy oddechowe usprawniające aparat mowy (dmuchanie: deli-
katnie, mocno, długo, krótko itp.).

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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cZWARTEK: ram, Tam, Tam – rYTmY gram

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Powitanie dzieci siedzących w kole tekstem krótkiej rymowanki:

Zgnieć piłeczkę w prawej dłoni,
teraz przytul ją do lewej skroni.
Potocz piłkę do kolegi, 
niech u niego sobie siedzi. 
A Ty podskocz w górę,
żeby dotknąć dużą chmurę.
Siadaj szybko na dywanie,
by uważać niesłychanie. (K. Jesionek-Karczmarek)

2. „Stuk, puk, stuk” – zabawy rytmiczne z wykorzystaniem darów i instrumentów muzycznych  
(tworzenie, kontynuowanie i odczytywanie rytmów).

Propozycje zadań dla dzieci: 
• Kontynuowanie już ułożonego rytmu: Ułóż dalej, np. walec, sześcian, walec, sześcian…
• Odczytywanie rytmów według zasady 1:1, czyli jedna figura to jeden ruch (instrument),  

np.: walec – podskok (trójkąt), sześcian – klaśnięcie (dzwonek) itd.
• Uzupełniane rytmu o brakujące elementy, np.: walec, …, walec, …, walec, …, sześcian, …, 

sześcian, …, sześcian itd.
• Odtwarzanie rytmu za pomocą określonych instrumentów, np.: kula – bęben, walec – trójkąt, 

sześcian – dzwonek. 
• Przekładanie rytmu dźwiękowego na graficzny lub ruchowy.
• Samodzielne wymyślanie rytmów dla kolegów. 
• Echo muzyczne – powtarzanie rytmu po koledze.

3. „Prawa, lewa” – masażyk (M. Bogdanowicz):

Posmaruję prawą nogę,
żeby poszła w długą drogę.
Nakremuję lewą nogę,
bo na jednej iść nie mogę.
Twoją małą prawą nóżkę
wnet położę na poduszkę.
A dla Twojej lewej nóżki
mam masażyk na paluszki.
Pomasuję Ci paluszki
u Twej małej lewej nóżki.
Prawa nóżka też je ma.
Kto je pomasuje? Ja!

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: rYmowankI I wIErsZYkI Do cIała gImnasTYkI

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Powitanie dzieci. „Mam piłeczkę…” – kreatywna mowa, zabawa twórcza polegająca na dokoń-
czeniu zdania. Piłeczki zostawiamy do dalszej zabawy.

2. „Gimnastyka ciała i języka” – nauczyciel, trzymając w dłoni piłeczkę, recytuje wierszyk K. Jesio-
nek-Karczmarek pt. „Moja piłka”. Prowadząc zabawę ruchową, nauczyciel wykonuje czynności, 
o których mówi: 

Moja piłka jest malutka 
i do tego okrąglutka. 
Raz, dwa, trzy,
piłkę złapiesz Ty!
Cztery, pięć, sześć,
możesz ją w górę wznieść.
Siedem, osiem, skacz do góry, 
by zobaczyć chmury.
Dziewięć, dziesięć, kucnij nisko,  
by rozpalić z nią ognisko.

3. Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne przy wierszykach i rymowankach (S. Kustosz, „Rymuję i bu-
duję…”, s. 11). Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

Weź piłeczkę i kręć ramionami, 
Raz, dwa, trzy, jesteśmy wiatrakami.
Kręcimy, kręcimy, kręcimy w koło.
Razem jest nam tu bardzo wesoło.
Wiatr ciągle wieje i sił nam dodaje,
Wiatrak kręcić się nie przestaje. 
Teraz stop! Co się dzieje?
Wiatr już w drugą stronę wieje.
I znów kręcimy, kręcimy się w koło,
Razem jest nam tu bardzo wesoło. 
Wiatr ciągle wieje i sił nam dodaje, 
Wiatrak kręcić się nie przestaje.

4. „Kolorowe piłeczki” – dzieci ustawiamy w rzędzie i naprzemiennie rozdajemy piłeczki z daru 1 
w dwóch kolorach (np. żółte i czerwone). Dzieci z piłeczkami żółtymi stają po jednej stronie dy-
wanu, natomiast te z piłeczkami czerwonymi po drugiej stronie dywanu. Zadaniem dzieci jest 
jak najszybsze przerzucanie kolorowych piłeczek na stronę drużyny przeciwnej. Na ciszę w mu-
zyce dzieci przestają rzucać piłeczki – następuje sprawdzenie, która drużyna ma mniej piłeczek. 
Wygrywa drużyna, która ma na swojej połowie mniej kolorowych piłeczek. Określamy liczbę pi-
łeczek po stronach obu drużyn i szacujemy: kto ma więcej, kto mniej, o ile więcej, o ile mniej? 
Dzieci z obu drużyn wykonują tyle skłonów, ile piłeczek znalazło się po ich stronie.
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5. „Piłeczki na podłodze” – dzieci układają piłeczki na podłodze, stają do nich bokiem i przeska-
kują je: najpierw obunóż, na lewej nodze, potem na prawej nodze. 

6. „Umyj plecy” – dzieci, trzymając piłeczkę w jednej dłoni, przenoszą ją ukośnie za plecy, naśla-
dując mycie pleców gąbką. Druga ręka pozostaje w dole, wzdłuż ciała. Po kilku ruchach następuje 
zmiana dłoni.

7. Zakończenie ćwiczeń gimnastycznych przy rymowance: 

Fale małe, fale duże,
rączki w dole, rączki w górze.
Rączka w prawo, rączka w lewo,
jedna z przodu, druga z tyłu.
Tak się miło nam ćwiczyło.
Podskok w górę, raz i dwa, 
stań na palcach, tralala. 
Teraz nogi postaw w bok
i do przodu duży skok.
Kucnij na dół raz i drugi, 
popatrz w lewo, popatrz w prawo.
I pomachaj do mnie żwawo.
Bo to koniec gimnastyki, 
moje małe Smyki. (K. Jesionek-Karczmarek)

8. Praca w grupach zadaniowo-zabawowych (według upodobań dzieci).


