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Tygodniowe propozycje sytuacji edukacyjnych  
według programu wychowania przedszkolnego „Dar zabawy”  

LuTy – TYDZIEŃ 1.

Temat tygodnia: 

prZYjacIElE –  
Z nImI raDoścI 

wIElE

poniedziałek: 

wARTo mieć  
pRzyjAcieLA

wtorek: 

pRzyjAcieL  
nA medAL

środa: 

pRezenT dLA  
pRzyjAcieLA

czwartek: 

pRzyjAcieL  
wie

piątek: 

dekALog  
pRzyjAźni

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

Słuchanie wiersza A. Frą-
czek pt. „mój przyjaciel”.
wypowiadanie się całym 
zdaniem na temat wysłu-
chanego opowiadania.
omówienie cech przyja-
ciela na przykładzie po-
staci ułożonych z darów, 
a które występują w wier-
szu: policjant, strażak, 
pirat, kowboj. wyjaśnie-
nie dzieciom znaczenia 
przyjaźni.
dokonywanie syntezy  
i analizy sylabowej wyra-
zów zaczerpniętych  
z wiersza.

„wierny przyjaciel” –  
zabawa ruchowa.
pytania do dzieci po za-
bawie: Jak czuliście się, 
pomagając koledze? Jak 
czuliście się, kiedy otrzy-
maliście pomoc?
zabawa matematyczna: 
tworzenie kolorowego 
medalu na tekturowym 
kole z wykorzystaniem 
darów (podział na grupy 
wedle możliwości).
przeliczanie według: 
kolorów, figur; porówny-
wanie ilości poszczegól-
nych darów. porówny-
wanie między grupami.

zabawa ruchowa do pio-
senki pt. „przyjaciel wie” 
– dobieranie się w pary  
i taniec na gazetach. 
wykonanie medalu dla 
przyjaciela: wycięcie  
i dekoracja tekturowego 
koła. 
„przedmuchiwanie 
piłeczki” – ćwiczenia 
oddechowe: dmuchanie 
piłeczki pingpongowej 
w taki sposób, aby prze-
turlała się przez stolik 
(współpraca w parach).

nauka pamięciowa  
refrenu piosenki  
pt. „przyjaciel wie”. 
Słuchanie i naśladowa-
nie rytmu piosenki.
Tworzenie akompania-
mentu muzycznego do 
refrenu z dostępnych 
instrumentów. 
powtórzenie wiadomo-
ści o instrumentach wy-
korzystanych do zabawy 
(nazwa, rodzaj).

„powitanie z przyjacie-
lem” – zabawa rucho-
wa. dzieci w parach 
ustalają sposób przy-
witania (podanie ręki, 
uścisk, obrót, tzw. żół-
wik itp.). prezentacja na 
forum grupy swojego 
przyjacielskiego przywi-
tania.
wspólne tworzenie  
dekalogu przyjaźni. za-
pis na tablicy (za pomo-
cą puzzli ułożonych  
w grupie badawczej).
ćwiczenia gimnastyczne 
z wykorzystaniem piłe-
czek z daru 1, chusty
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animacyjnej i przybo-
rów gimnastycznych 
(skakanka, woreczki, tu-
nel): marsz w rytm pio-
senki, stanie na jednej 
nodze, skręt tułowia: 
raz w lewo, raz w pra-
wo, skłon w przód, rzut 
do celu, marsz na pal-
cach, marsz na piętach, 
w siadzie: chwyt chusty 
palcami stóp i zwijanie 
(bez odrywania pięt 
od podłoża). ćwiczenie 
celności rzutu i łapania. 
wyścigi drużynowe.

praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

Układanie prezentu dla przyjaciela z wykorzystaniem poznanych darów. można też budować zawartość prezentów.

grupa  
twórcza:

Uzupełnianie brakujących elementów w portrecie przyjaciela (włosy, oczy, nos, usta). Technika dowolna: plastelina/ farby/ klej/ 
bibuła.

grupa  
badawcza:

Układanie puzzli (pocięte obrazki przedstawiające dekalog przyjaźni).

grupa  
gospodarcza:

przygotowanie poczęstunku dla przyjaciela (podanie całej grupie galaretki o smaku truskawkowym w kształcie serca, wyciętej fo-
remkami do pierniczków).
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Aktywności na 
dworze

Spacer po okolicy  
(pomoc przyjacielska  
w ubieraniu się) – podzi-
wianie przyrody w zimo-
wej aurze oraz ustalenie 
aktualnej pogody. 

„człowiek przyjacielem 
ptaków” – szukanie 
karmników dla ptaków 
(i uzupełnienie pożywie-
nia). 

zabawy ruchowe:  
„Rolnik sam w dolinie”, 
„pomidor”, „zamki”.

Rysowanie kredą na  
asfalcie wizerunku twa-
rzy przyjaciela.

zawody w grupach:  
celność rzutów, wyścigi.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

Układanie postaci wy-
stępujących w wierszu: 
strażak, policjant, pirat, 
kowboj.

zabawa w parach „co 
jest w worku” – odgady-
wanie kształtów.

Układanie z darów min: 
uśmiechnięta, smutna, 
przestraszona, zła, neu-
tralna, zdziwiona.

Układanie z darów wy-
branych instrumentów 
muzycznych.

zabawy dowolne  
z darami w mniejszych 
grupach.

podstawa  
programowa

3.1–3.3, 5.3, 5.4, 9.1, 
10.1, 11.1, 14.3–14.7, 
15.2

2.5, 4.1, 4.2, 5.3, 12.1–
12.3

1.2–1.4, 3.4, 5.3, 5.4, 
9.1, 10.1, 14.3

8.1–8.3, 10.1 1.1-2, 3.1, 3.4, 5.3, 
10.1, 14.7,

oprac. mgr. Barbara Zwolak, nauczyciel
niepubliczne przedszkole lEonarDo w Poznaniu
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LuTy – TYDZIEŃ 2.

Temat tygodnia: 

ucZucIa  
ZnamY, o nIch 
roZmawIamY

poniedziałek: 

uczucia znamy

wtorek: 

złość

środa: 

strach

czwartek: 

smutek

piątek: 

RAdość

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

krótki tekst wprowadza- 
jący w tematykę tygo-
dnia, ilustrowany za po-
mocą darów.
„nasze emocje” – zaba-
wa ruchowa.
wprowadzenie wyrazów 
do globalnego czytania: 
złość, wstyd, smutek, 
zazdrość, strach, radość.

krótki tekst wprowadza-
jący w tematykę dnia, 
ilustrowany za pomocą 
darów. 
Swobodne wypowiedzi 
dzieci.
zabawa ruchowa z ba-
lonem.
„zabawa ze złością” – 
ćwiczenie orientacji na 
kartce papieru.
zabawa kulkami złości  
z elementami mierzenia 
stopami.

krótki tekst wprowadza-
jący w tematykę dnia, 
ilustrowany za pomocą 
darów. 
Swobodne wypowiedzi 
dzieci.
wykonanie pracy pla-
stycznej pt. „duszek stra-
szek”.
budowanie zamku stra-
chów z podziałem na 
grupy (według materiału 
budowniczego).
„Raz, dwa, trzy, baba jaga 
patrzy” – zabawa rucho-
wa.

krótki tekst wprowadza-
jący w tematykę dnia, 
ilustrowany za pomocą 
darów. 
Swobodne wypowiedzi 
dzieci.
zabawa słuchowo- 
-ruchowa uwrażliwiają-
ca na muzykę wesołą  
i smutną.
ilustrowanie muzyki  
z wykorzystaniem in-
strumentów perkusyj-
nych (marakasy, trój-
kąty, tarki, tamburyna, 
klawesy).

krótki tekst wprowa-
dzający w tematykę 
dnia, ilustrowany za 
pomocą darów. 
Swobodne wypowie-
dzi dzieci.
zabawa ruchowa przy 
piosence pt. „dwóm 
tańczyć się zachciało”.
„wesołe roboty” –  
zabawa ruchowa  
z elementami równo-
wagi.
„zepsute roboty” – 
zabawa ruchowa  
z elementami podsko-
ków.
„przekazuję radosną 
piłeczkę” – zabawa 
ruchowa z elementa-
mi współpracy.
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praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

Układanie kompozycji  
przedstawiających wy- 
brane uczucia lub budo-
wanie scenek ukazują-
cych uczucia (np. ukła-
danie sylwety ryczącego 
lwa pokazującego złość, 
budowanie łąki pełnej 
kwiatów przedstawiają-
cej radość).

Układanie postaci wyrażających uczucia takie jak: złość, strach, smutek, radość. budowanie krainy wy-
branego uczucia.

grupa  
twórcza:

wykonanie pracy plastycznej „mój straszny stworek” z pudełek po chusteczkach higienicznych.

grupa  
badawcza:

„Trząść się ze strachu jak galaretka” – badanie właściwości galaretki. Rozwijanie zmysłów: wzroku, smaku, dotyku, węchu.

grupa  
gospodarcza:

dekorowanie ciasteczek (herbatników) lukrem i układanie uśmiechniętych buziek z posypki.

Aktywności na 
dworze

Lepienie bałwana  
z ogromnym uśmiechem 
na ustach. 

„pingwin” – zabawa  
ruchowa ze śpiewem:
O jak przyjemnie i jak 
wesoło,  
w pingwina bawić się 
się, się.  
Raz nóżka prawa, raz 
nóżka lewa,  
do przodu, do tyłu i raz, 
dwa, trzy…

zabawa ze śnieżkami – 
rzucanie śnieżkami w dal, 
mierzenie krokami, kto 
rzucił najdalej.

Spacer po okolicy –  
obserwacja zmian za-
chodzących zimą w przy- 
rodzie.

próba rysowania pa- 
tykiem na ziemi. 
poszukiwanie odpo-
wiedzi na pytanie: 
Dlaczego nam się to 
nie udaje? (twarda, 
zmarznięta ziemia).
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inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

budowanie postaci  
z darów przedstawiają-
cych uczucia; wykorzy-
stywanie ich w zabawie 
w teatr.

Układanie kompozycji  
z darów, które mogą 
poprawiać humor.

„ostoja spokoju” – budo-
wanie konstrukcji z darów 
(według własnego pomy-
słu i interpretacji dzieci).

Układanie kompozycji 
kolorowych, płaczących 
chmurek.

„Radosna twórczość” 
– zabawa z darami 
według własnego po-
mysłu.

podstawa  
programowa

1.1–1.3, 2.5, 3.1, 3.2, 
4.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.5, 
7.2, 9.1, 10.1, 14.3, 14.5, 
14.6

1.1–1.3, 2.5, 3.1, 3.2, 
4.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.5, 
8.1, 8.3, 9.1, 10.1, 13.1, 
13.3, 13.5, 14.3, 14.5

1.1–1.3, 2.5, 3.1, 3.2, 
4.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.5, 9.1, 
10.1, 14.3, 14.5

1.1–1.3, 2.5, 3.1, 3.2, 
4.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.5, 
8.2–8.4, 9.1, 14.3, 14.5

1.1–1.3, 2.5, 3.1, 3.2, 
4.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.5, 
8.1, 8.2, 9.1, 14.3, 
14.5

oprac. mgr małgorzata pawlicka, nauczyciel
niepubliczne przedszkole lEonarDo w Poznaniu
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LuTy – TYDZIEŃ 3.

Temat tygodnia: 

prawDa Za-
wsZE wYgrY-
wa, prawDY 

sIę nIE ukrYwa

poniedziałek: 

o gRzeSiU  
kłAmczUchU

wtorek: 

kłAmSTwo mA  
kRóTkie nogi

środa: 

jAk wygLądA  
kłAmSTwo

czwartek: 

pLąSy  
i TAńce

piątek: 

dekLARAcjA  
pRAwdomowności

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

przywitanie dzieci –  
zabawa z piłeczką  
z daru 1.
nauczyciel przedstawia 
dzieciom wiersz j. Tuwi- 
ma pt. „o grzesiu kłam-
czuchu i jego cioci”. 
krótkie omówienie.
odwołanie się do do-
świadczeń dzieci doty-
czących kłamstwa.
dzieci kończą zdanie:  
Co by było gdyby…

omówienie znaczenia 
przysłowia: „kłamstwo 
ma krótkie nogi”.
zabawa matematyczna 
– mierzenie i porów-
nywanie długości nóg 
zwierząt przedstawio-
nych na obrazku przy 
użyciu daru 8.
„czary mary, zamieniam 
was w…” – zabawa  
ruchowa.

przypomnienie i omó-
wienie uczuć i emocji 
towarzyszących sytuacji, 
gdy ktoś nas okłamuje.
ćwiczymy wyobraźnię 
– wykonanie pracy pla-
stycznej „jak wygląda 
kłamstwo”.
zorganizowanie wysta-
wy i omówienie prac.

Rozdanie dzieciom  
piłeczek z daru 1 pod-
czas prezentacji wiersza 
S. kustosz pt. „dwana-
ście małych piłeczek…”.
interpretowanie muzyki 
poważnej ruchem piłe-
czek z daru 1 do utworu 
pt. „cancan”.
wysłuchanie dwóch 
utworów muzyki kla-
sycznej – wolnego  
i smutnego oraz weso-
łego i szybkiego. pytanie 
nauczyciela: Który lepiej 
pasuje do kłamstwa,  
a który do prawdy?  
opisywanie swoich 
emocji.

przyrzeczenie o mówie-
niu prawdy – plakat  
z podpisami dzieci
podkreślenie znaczenia 
mówienia prawdy  
w naszej grupie.  
dyskusja.
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praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

budowanie z darów: 3, 4, 5, 6 i 5B labiryntu prowadzącego do prawdy. prawdę można oznaczyć klockiem z daru 7.

grupa  
twórcza:

inscenizacja wiersza j. Tuwima pt. „o grzesiu kłamczuchu i jego cioci”.

grupa  
badawcza:

„kłamstwo jak oliwa na wierzch się wydobywa” – eksperymenty z wodą i oliwą. do dużego przeźroczystego naczynia wlewamy 
oliwę, następnie wodę. dzieci próbują na wszelkie sposoby wymieszać obie ciecze. mogą dodać również barwnik (np. farbę).  
Co wówczas się zdarzy?

grupa  
gospodarcza:

dbanie o porządek  
w kąciku twórczym.

dbanie o porządek  
w kąciku gospodarczym.

dbanie o porządek  
w kąciku badawczym.

dbanie o porządek  
w kąciku z puzzlami  
i grami planszowymi.

zajęcia zintegrowane.

Aktywności na 
dworze

w czasie spaceru szuka-
nie skrzynki na listy.

Szczegółowe określanie 
cech pogody na podsta-
wie obserwacji otocze-
nie i przyrody.

„ścieżka zdrowia” –  
w parku lub na placu 
zabaw: przemierzanie 
określonego odcinka 
drogi z prostymi prze-
szkodami do pokonania.

„prawda czy fałsz?”–  
zabawa. najpierw na-
uczyciel, a później chęt-
ne dziecko, mówi zdanie 
prawdziwe lub fałszywe, 
np.: Śnieg jest koloru 
czerwonego. jeśli zdanie 
jest fałszywe – dzieci 
biegną do wyznaczone-
go miejsca i z powro-
tem. jeśli nauczyciel 
mówi prawdę – dzieci 
stoją w miejscu.

mierzenie stopami dłu-
gości płotu, podjazdu itp. 
porównywanie długości.
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inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

badanie tzw. efektu do-
mina przy wykorzysta-
niu klocków z daru 6.

budowanie skrzynek na 
listy.

budowanie domów dla 
lalek (z pełnym umeblo-
waniem) lub garaży  
i parkingów dla aut.

„co zniknęło z szeregu 
klocków z daru 7?” –  
zabawa. Spośród wybra-
nych klocków chowamy 
jeden lub dwa. wybrane 
dziecko musi ustalić, 
którego klocka brakuje.

zabawy dowolne  
z darami.

podstawa  
programowa

1.1–1.3, 2.5, 3.1–3.3, 
4.1–4.3, 7.1, 10.1, 14.3, 
14.5

1.2, 2.5, 4.1, 4.2, 5.4, 
7.1, 7.2, 10.1, 13.5, 14.3

1.2, 2.5, 4.1, 4.2, 5.3, 
5.4, 7.1, 7.2, 9.1, 10.1, 
14.3

1.1, 1.2, 2.5, 4.1, 4.2, 
7.1, 7.2, 8.2–8.4, 10.1, 
14.3

1.1, 1.2, 3.1–3.4, 13.3, 
13.5

oprac. mgr paulina Domańska, Edukator Froebel.pl
niepubliczne przedszkole lEonarDo w Poznaniu
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LuTy – TYDZIEŃ 4.

Temat tygodnia: 

DoBrE sErcE 
mamY,  

chęTnIE  
pomagamY

poniedziałek: 

co To znAczy:  
pomAgAć?

wtorek: 

iLe RAzy  
pomógł? 

środa: 

jestem  
pomocnikiem

czwartek: 

taniec  
pomAgAniec

piątek: 

niesienie  
pomocy

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

wiersz j. Tuwima  
pt. „Rzepka” – omówie-
nie i ustalenie definicji 
słowa „pomoc” – co to 
znaczy pomagać. Usta-
lenie listy osób, którym 
możemy pomagać.
przy pomocy daru 8 dzieci 
układają tyle patyczków, 
ile słyszą zdań, następnie 
wyrazów w zdaniu oraz 
sylab w wyrazie.
„nosimy ciężary” – zaba-
wa ruchowa (im więcej 
osób niesie, tym lżejszy 
jest ciężar).
Tego dnia konieczne jest 
ogłoszenie akcji „zbie-
ramy karmy dla psów ze 
schroniska” lub „pluszaki 
dla domu dziecka” – lub 

Rozwiązywanie zadań  
z treścią dotyczących 
niesienia pomocy.
„Lepimy bałwana” –  
zabawa ruchowa.
„Ucho słyszy, nogi ska-
czą” – zabawa matema-
tyczna. dzieci do rytmu 
wybijanego na tambu-
rynie przez nauczyciela, 
maszerują po sali. na 
hasło: „Stop” wszyscy 
zatrzymują się i uważ-
nie słuchają. nauczyciel 
wyraźnie uderza głośno 
kilka razy w tamburyn. 
po skończeniu dzieci 
skaczą na dwóch nogach 
tyle razy, ile uderzeń 
usłyszały. i tak kilka razy, 
z różnym stopniem trud-
ności zadania. 

kalambury – Zgadnij,  
jaką czynność spośród 
prac domowych wykonu-
ję?
„czego nie robię, a mógł-
bym robić w domu” – ma-
lowanie farbami lub ryso-
wanie kredkami czynności 
porządkowych w domu.
wywieszenie prac pla-
stycznych.

przypomnienie w krót-
kiej rozmowie, jak waż-
ne jest niesienie pomo-
cy innym.
„Taniec pomaganiec” – 
taniec w parach z zawią-
zanymi oczami.
nauka piosenki z reper- 
tuaru Arki noego  
pt. „chciałem dobrze” . 
osłuchanie się z piosen-
ką. krótka dyskusja na 
temat tekstu

wycieczka do schro-
niska dla psów lub 
do innego miejsca 
– w celu przekazania 
zgromadzonych da-
rów.
zakończenie akcji 
„cichy przyjaciel” – 
wręczenie prezentów 
(opis w tabeli doty-
czącej zajęć w grupie 
twórczej).
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też innej akcji – w zależ-
ności od potrzeb lokalnej 
społeczności.

praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

ozdabianie dużych sylwet serc różnorodnymi wzorami i mozaikami.

grupa  
twórcza:

„cichy przyjaciel”. dzieci losują jedną osobę z grupy. jako „cichy przyjaciel” wykonuje prezent – laurkę wykonaną metodą haftu – 
dziurkowanie papieru i przewlekanie kolorowej wełenki, przy pomocy igły bez czubka. wręczenie laurek następuje w piątek.

grupa  
badawcza:

wypełnienie kart pracy – codziennie w innej grupie – dotyczących pomagania dzieci przy pracach domowych. przy obrazku sym-
bolizującym np. mycie naczyń, nakrywanie do stołu, odkurzanie, ścieranie kurzy – dzieci stawiają kreskę, jeśli zapytane dziecko 
daną czynność wykonuje (rodzaj wywiadu). ważne jest zaprezentowanie wyników na ogólnej tablicy.

grupa  
gospodarcza:

„zimą ptakom trzeba pomagać”. przygotowanie minikarmników dla ptaków – małe plastikowe pojemniki (np. odcięte denka od 
kubków jednorazowych) ze sznurkiem do powieszenia na drzewie, płocie, smalec i ziarenka dla ptaków. w pojemniku umieszcza-
my wymieszaną w misce karmę.

Aktywności na 
dworze

codziennie podczas przygotowań do wyjścia na dwór – pomaganie przy ubieraniu się młodszej grupie lub  
pomaganie sobie nawzajem. zawieszanie karmników – wykonanych przez grupę gospodarczą.

badanie, czy mini-
karmniki są odwie-
dzane przez ptaki.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„ciepło–zimno” – zabawa 
w chowanie darów.

budowanie z darów 
domków dla ptaków, 
psów, kotów i innych 
zwierząt.

Układanie ornamentów 
według wzoru.

„kto zbuduje większą 
wieżę?” – praca zespo-
łowa. zwrócenie uwagi 
na pomaganie sobie na-
wzajem.

budowanie miastecz-
ka przyjaźni z darów.
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podstawa  
programowa

1.1, 1.2, 3.1–3.3, 4.3, 9.1, 
12.2, 12.3, 14.5, 14.6

1.1, 3.1–3.3, 4.3, 9.1, 
10.1, 12.2, 12.3, 13.1, 
14.5

1.1, 3.1–3.3, 4.3, 9.1, 
12.2, 12.3

1.1, 1.2, 3.1–3.3, 4.3, 
8.2, 8.3, 9.1, 10.1, 12.2, 
12.3

1.1, 1.2, 2.4, 6.1, 6.2, 
12.2, 12.3, 15.5

oprac. mgr paulina Domańska, Edukator Froebel.pl
niepubliczne przedszkole lEonarDo w Poznaniu 


