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Październik  

TYDZIEŃ 3.: oTo barDZo ważna sprawa – sTrona lEwa,  
sTrona prawa 

 
projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr sylwia Kustosz, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: KIErunKI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnego powitania z piłeczkami:
– machamy piłeczką do dzieci po swojej prawej stronie;
– rzucamy piłeczkę do dzieci po lewej stronie;
– machamy piłeczką do dzieci naprzeciwko.

2. Nauczyciel recytuje wiersz i zaprasza dzieci do wspólnej zabawy:

Piłeczki w podróż się wybrały,
bo świat taki jest wspaniały.
Jednak mapę zostawiły
i wszystkie się pogubiły.
Pomóż wrócić im z wycieczki,
zaprowadź do domu zielone/niebieskie itp. piłeczki. (S. Kustosz)

3. Piłeczki wracają do swoich domków – nauczyciel zaprasza dzieci do konstruowania domów dla 
piłeczek. Następnie prosi wybrane dzieci, aby opowiedziały, jak dojść do ich domów z różnych 
miejsc w sali.

4. Zabawa integracyjna „Piłeczka z domu wyjrzała” („Rymuję i buduję…”, s. 12).

Zielona piłeczka z domku wyjrzała 
i do dzieci pomachała. 
Rozejrzała się dokoła, 
kto z Was ją złapać zdoła?

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych według planu.
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WTOREK: na górZE różE…

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do nauki wyliczanki – wyklaskiwanki:

Na górze róże, na dole bez,
nie chcemy tu żadnych łez.
Na górze słońce, na dole trawa,
czeka nas dobra zabawa.
Na górze chmurki, na dole las,
na zajęcia nadszedł czas. (S. Kustosz)

2. Nauczyciel prosi dzieci, aby prawym okiem popatrzyły wysoko do góry, a następnie lewym. 
Dzieci wodzą wzrokiem za piłeczkami w czasie recytacji wiersza pt. „Ptaszki” („Rymuję i budu-
ję…”, s. 8):

W górę patrzy każde oko, 
niebieski ptaszek leci wysoko. 
Mały ptaszek zobaczył już wszystko, 
teraz chce polatać nisko. 
Długie latanie jest bardzo męczące, 
ptaszek odpocznie w Twojej rączce.

3. Zabawa z darem 1  – „Motylek” („Rymuję i buduję…”, s. 10).

4. Obok ptaszków latają motyle. Nauczyciel inscenizuje wiersz za pomocą piłeczki, dzieci naśla-
dują jego ruchy.

Niebieski motylek nad stolikiem leci, 
wesoło uśmiecha się do wszystkich dzieci. 
Teraz motylek lata pod stolikiem, 
ukrył się tutaj przed deszczykiem. 
Niebieski motylek leci znów do przodu, 
a teraz do tyłu, całkiem bez powodu. 

5. Nauczyciel wymienia nazwy przedmiotów w sali. Dzieci określają ich położenie – wysoko/
nisko.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych według planu.
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ŚRODA: prawa, lEwa

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zabawa ruchowa „Pajacyk”:

Tu prawą mam nogę, tu lewą nogę mam,
jak umiem podskoczyć, pokażę ja Wam.
Tak skaczę, tak skaczę przez cały długi dzień. (2x)
Tu prawe kolano, a tu lewe mam,
jak umiem je zginać, pokażę ja Wam.
Tak zginam, tak zginam, przez cały długi dzień. (2x)
Tu prawe mam ramię, tu lewe ramię mam,
jak umiem nim ruszać, pokażę ja Wam.
Tak ruszam, tak ruszam przez cały długi dzień. (2x)
Tu prawy mam łokieć, tu lewy łokieć mam,
jak umiem go zginać, pokażę ja Wam.
Tak zginam, tak zginam przez cały długi dzień. (2x)
Tu prawe mam oko, tu lewe oko mam,
jak mrugać potrafię, pokażę ja Wam.
Tak mrugam, tak mrugam przez cały długi dzień. (2x)

2. Zabawy konstrukcyjne: na środku dywanu – indywidualnie lub równocześnie przez wszystkie 
dzieci („Rymuję i buduję…”, s. 27–30) – rozwijanie orientacji w przestrzeni. Utrwalanie stron.

3. Swobodne konstruowanie budowli – domów, zamków, foteli. Wykonywanie poleceń nauczy-
ciela: Połóż piłeczkę po prawej stronie domu. Połóż żółtą piłeczkę po lewej stronie zamku. Połóż 
piłeczkę na fotelu itp. 

4. Układanie wylosowanych schematów dwoma rękami jednocześnie.

5. Układanie wylosowanych schematów prawą/lewą ręką.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: naD, poD

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zabawa z darem 1 – „Piłeczka z pudełka wyjrzała” („Rymuję i buduję…”, s. 9):

Hop piłeczka z pudełka wyjrzała. 
Hop – znowu się schowała, 
hop – na pudełko wskoczyła, 
hop, znowu się ukryła.

2. Nauczyciel recytuje wiersz i prosi dzieci o układanie klocków zgodnie z instrukcją. Następnie 
dzieci konfrontują swoje budowle ze schematami: dar 3 – nr 44 i 20, dar 4 – nr 112 i 113.

Klocki na siebie powskakiwały 
– tak się raz ogromnie wygłupiały. 
Dwa na dwa, na dwa, na dwa, 
czy utrzymać je się da? 
Osiem klocków tak skakało, 
aż się w końcu zatrzymało. 
Ciekawe, czy nie będą się bać 
długo tak na obie stać.

Osiem klocków się spotkało, 
razem coś zbudować chciało, 
coś równego i ładnego – 
taki pomysł wynikł z tego:
Na równe drużyny się podzielimy 
i piękną bramę ułożymy. 
Cztery klocki z jednej strony, 
każdy jest zadowolony. 
Z drugiej strony cztery klocki też, 
cztery dodać cztery to osiem, wiesz? („Rymuję i buduję…”, s. 37–38, 54–55).

3. Zabawy ruchowe przy muzyce z piłeczkami – naśladowanie ruchów nauczyciela, wykonywanie 
poleceń nauczyciela: Kręć piłeczkę prawą ręką. Trzymaj piłeczkę nad głową. Schowaj piłeczkę 
pod sobą. Kręć piłeczką za sobą itp.

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

przebieg dnia:

1. Wyprawa terenowa z kompasem, planem miasta i lornetkami.

2. Zabawy badawcze w trakcie wyprawy – odmierzanie odległości stopami. 

3. Przyglądanie się krajobrazowi z jednego miejsca w wielu kierunkach.

4. Sporządzenie mapy z wyprawy.


