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

maj – TYDZIEŃ 1.

Temat tygodnia: 

prZYpomnI 
nam maj, żE To 

nasZ kraj

poniedziałek: 

moja ojczyzna

Wtorek: Środa: 

To jeST poLSkA  
włAśnie

Czwartek: 

jeSTeśmy poLAkAmi

piątek: 

odwiedzAmy  
miejScA pAmięci

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

przedstawienie za pomo-
cą darów i elementów 
tzw. małego świata wier-
sza cz. janczarskiego  
pt. „polska”.
Analiza treści wiersza  
z wykorzystaniem fizycz-
nej mapy polski.
„wycieczka po polsce” – 
zabawa ruchowa.
poznanie różnych stro-
jów regionalnych. Słu-
chanie fragmentów mu- 
zycznych z różnych regio-
nów. nauka regionalne-
go tańca ludowego.
Urządzenie w sali kącika 
patriotycznego.

 
3 maja

ŚWIęTo konsTYTuCjI 
3 maja

Rozmowa w oparciu 
o wiersz m. niewielskiej 
pt. „mój świat”. 
poznawanie regionów 
polski i symboli narodo-
wych. przybliżenie wie-
dzy o Unii europejskiej. 
Słuchanie hymnu Unii.
wykonanie na szarym 
papierze plakatu polski  
z wykorzystaniem zdjęć  
z gazet przedstawiają- 
cych różne regiony polski.
„polska to…” – zabawa 
ruchowa. 
Ćwiczenia gimnastyczne 
kształtujące mięśnie szyi, 
ramion, barków i brzucha. 

Szczegółowe omówienie 
słów hymnu narodo-
wego połączone z jego 
wysłuchaniem. zwróce-
nie uwagi, w jakich oko-
licznościach jest grany 
hymn.
„Flaga na wietrze” –  
zabawa ruchowa. 
Układanie i odczytywa-
nie działań arytmetycz-
nych z wykorzystaniem 
daru 10. kształtowanie 
umiejętności rozwią-
zywania zadań teksto-
wych.

wycieczka do izby pa-
mięci lub muzeum hi-
storycznego związane-
go z dziejami naszego 
kraju lub miejscowości.
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praca w grupach zabawowo-zadaniowych

Grupa  
darów:

„polskie miasto” – kon-
struowanie makiety mia-
sta z darów.

Układanie po konturze 
mapy polski z różnych 
darów. zaznaczanie po-
łożenia Lublina, warsza-
wy, krakowa.

Układanie flagi polski  
z różnych darów.

zabawy w kącikach  
aktywności według  
potrzeb dzieci.

Grupa  
twórcza:

wyklejanie kawałkami 
kolorowego papieru kon-
turów polski zgodnie  
z kolorami na mapie.

Tworzenie flagi Unii 
europejskiej z kolorowe-
go papieru. wycinanie 
gwiazdek i naklejanie na 
niebieski karton.

wykonanie chorągiewki 
z wykorzystaniem pa-
tyczków do szaszłyków, 
kartonu A4 w kolorach 
białym i czerwonym.

Grupa  
badawcza:

dopasowywanie poszcze-
gólnych części strojów 
ludowych (strój lubelski, 
podhalański, krakowski, 
rzeszowski, śląski). po-
stacie pocięte na 3 części 
(głowa, tułów i nogi).

Układanie mapy polski 
pociętej w puzzle. na-
klejanie na karton.

„Flaga na wietrze” – 
zabawa z wiatrem. 
doświadczenia z wyko-
rzystaniem wentylatora. 
Ćwiczenia oddechowe. 
wprawianie w ruch flagi 
za pomocą oddechu.

Grupa  
gospodarcza:

pomoc przy urządzaniu 
w sali kącika patriotycz-
nego. Rozkładanie rekwi-
zytów, albumów, książek.

„biało-czerwona przeką-
ska” – grzybki z połowy 
jajek na twardo i połowy 
pomidora.

przygotowanie przeką-
ski: kanapeczka z konfi-
turą z owoców z polskich 
lasów.

Aktywności na 
dworze

Spacer po okolicy. zwró-
cenie uwagi na obecność 
flag na urzędach i innych 
instytucjach.

zabawa z wiatraczkami. 
Sprawdzanie natężenia 
siły wiatru.

„Utrudnione skoki” – za-
bawa ruchowa. zabawy 
z workiem w parach: 
osoba w worku okrąża 
kolegę, potem zmiana.

„Gorąca kula” – zaba-
wa. dzieci w kole poda-
ją sobie kulę (piłkę) tak, 
aby nie zatrzymała się 
u nikogo w rękach. na
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hasło: STop osoba po- 
siadająca piłkę musi ją 
wrzucić do kosza usta-
wionego na środku 
koła. jeśli nie trafi – od-
pada, jeśli trafi – zaczy-
na zabawę.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„jesteśmy polakami” – 
galeria. dzieci otrzymują 
kartkę w kształcie koła  
i tworzą z darów własne 
portrety.
Rozwiązywanie zagadek 
na temat polski.

Ćwiczenia lateralizacji 
– ćwiczenia dennisona: 
kreślenie w powietrzu 
„leniwych ósemek”, ry-
sowanie prawą, potem 
lewą ręką, obiema jed-
nocześnie.
dowolne zabawy kon-
strukcyjne z wykorzysta-
niem darów. Tworzenie 
budowli i ornamentów 
według własnego pomy-
słu.

„polskie zwierzaki” – 
zabawa. jedno dziecko 
odwraca się tyłem, inne 
wydaje odgłos. zada-
niem pierwszego jest 
odgadnąć, jakie to zwie-
rzę.
Ćwiczenia percepcji 
wzrokowej. nauczyciel 
pokazuje dziecku ilustra-
cje i mówi np.: Mam na 
myśli przedmiot, który 
jest zielony i ma niebie-
ską kropkę… dziecko 
stara się wyszukać ten 
przedmiot i nazwać go.

„marsz żołnierzy” –  
zabawa rytmiczno-
-ruchowa. nauczyciel 
wystukuje rytm na bę- 
benku, a dzieci zgod-
nie z nim maszerują. 
następnie przekazuje 
bębenek innemu dziec-
ku i teraz ono podaje 
rytm.
„czarodziejska kula” – 
zabawa z darem 1. 
dziecko, które dostaje 
„kulę” musi na nią 
spojrzeć, „zajrzeć do 
środka” i powiedzieć 
innym, co widzi.

podstawa  
programowa

1.1–1.3, 3.1–3.4, 4.1, 
4.2, 5.4, 6.5, 8.1, 8.2, 
9.1, 9.2, 10.1, 14.2–14.5, 
15.2–15.4

1.1–1.3, 2.1, 2.5, 3.1–
3.4, 4.2, 5.3, 5.4, 8.1, 
8.4, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 
14.1–14.3, 15.2–15.5

1.1–1.3, 2.1, 2.5, 3.1–
3.4, 4.2, 5.3, 5.4, 8.1, 
8.4, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 
13.1, 13.2, 14.2–14.7, 
15.2–15.4

1.1, 1.3, 3.3, 6.2, 6.3, 
15.2–15.4
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maj – TYDZIEŃ 2.

Temat tygodnia: 

jak ZaDZIWIć 
prZEDsZko-

laka TYm, Co 
bIEga, płYWa, 

laTa

poniedziałek: 

kTo żyje  
nA łące?

Wtorek: 

łąkowe  
rytmy

Środa: 

łąkA pełnA  
barw

Czwartek: 

poznajemy  
moTyLe

piątek: 

A Ty,  
To kTo?

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

Rozmowa na podstawie 
wiersza m. buczkówny 
pt. „łąka”. przedstawie-
nie treści wiersza za po-
mocą darów, sylwet  
i ilustracji.
„Spacer po łące” – zaba-
wa ruchowa. dzieci po-
ruszają się po sali, naśla-
dując owady i zwierzęta, 
które można spotkać na 
łące.
„odgłosy łąki” – nauczy-
ciel zaprasza dzieci do 
wysłuchania odgłosów 
mieszkańców łąki  
(np. klekotu bociana, 
brzęczenia pszczoły, 

„kolorowe wianki” – 
zajęcia matematyczne. 
wdrażanie do dostrze-
gania regularności  
w danym układzie. 
przeliczanie z użyciem 
liczebników głównych  
i porządkowych.
„bocian szuka żabek” 
– zabawa ruchowa. 
kształtowanie umiejęt-
ności poruszania się  
według wskazówek. 
Rozpoznawanie kierun-
ków w przestrzeni: pra-
wa, lewa.
„zabawy na łące” – ćwi-
czenia gimnastyczne.

„kolorowa łąka” – wyko-
nanie pracy na brystolu 
formatu A2. wyklejanie 
z plasteliny owadów lub 
wydzieranie z kolorowego 
papieru i gazet zwierząt 
łąkowych. mieszanie far-
by zielonej z niebieską, 
malowanie tła różnymi 
odcieniami zieleni za 
pomocą pędzli, folii lub 
gąbki. Używając różnych 
materiałów, techniką 
stemplowania dzieci „ma-
lują” na łące kolorowe 
kwiaty (praca w zespołach 
3-4-osobowych).

„majowa orkiestra” – 
zajęcia umuzykalniające. 
doskonalenie umiejęt-
ności gry na instrumen-
tach perkusyjnych.
„nikt mnie więcej nie 
zobaczy” – teatrzyk sto- 
likowy z wykorzystaniem 
darów i historyjki obraz- 
kowej inspirowany opo-
wiadaniem. poznanie 
cyklu rozwojowego mo-
tyla. zwrócenie uwagi 
na różnorodność przed-
stawicieli tego gatunku. 
poznanie nazw i wyglą-
du najczęściej spotyka-
nych motyli.

„kto mieszka na osie-
dlowym trawniku?” 
– wyprawa badawcza 
do pobliskiego parku 
lub na skwer. obser-
wowanie przez lupy 
„małych mieszkań-
ców”, ich życia i spo-
sobów poruszania się. 
„ogród kwiatowy” 
– zabawy ruchowe 
na skwerku w formie 
opowiastki ruchowej.
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rechotu żaby, śpiewu 
ptaków, cykania świersz-
czy), a na podłodze roz-
kłada ich zdjęcia. dzieci 
rozpoznają usłyszane 
zwierzęta i nazywają je. 
następnie powtórnie 
słuchają odgłosów  
i wskazują zdjęcia przed-
stawiające odpowiednie 
zwierzęta. 

„motylem jestem” – 
zabawa ruchowa przy 
muzyce. improwizacja 
ruchowa z kolorowymi 
chustkami – naśladowa-
nie sposobu poruszania 
się motyla.
ozdabianie dużych syl-
wet motyli z wykorzysta-
niem darów (praca ze- 
społowa). oglądanie  
i omawianie powstałych 
kompozycji.

praca w grupach zabawowo-zadaniowych

Grupa  
darów:

„wiosenny obrazek” – 
zabawa. dzieci uzupeł-
niają obrazek według 
kodu z figur geometrycz-
nych: żaby – koło, bocia-
ny – trójkąty, koniki po-
lne – prostokąty, motyle 
– kwadraty. przeliczanie 
zwierząt. porównywanie 
ich liczebności.

„łąkowe kwiaty” –  
układanie ornamentów 
według schematów  
z darów 3, 4 i 5.

„owady” – tworzenie 
układów z wybranych 
darów.

Układanie motyli  
z darów według włas- 
nego pomysłu.

zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.

Grupa  
twórcza:

„kwiaty” – tworzenie 
kwiatów techniką quil-
lingu.

„żaba” – składanka ori-
gami.

„papierowe biedronki” – 
origami płaskie z koła.

„witrażowe motyle” –  
tworzenie motyli po-
przez zaklejanie otwo-
rów wyciętych w sza-
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blonach motyli (czarny 
karton) kolorową bibuł- 
ką. zawieszenie prac na 
oknach.

zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.

Grupa  
badawcza:

oglądanie odbicia  
w lustrze. przykładanie 
lusterka do obrazków 
przedstawiających po-
łowę motyla, pszczoły, 
kwiatka. kształtowanie 
pojęcia symetrii.

„znamy te owady” –
składanie obrazków  
z części.

„czyj to cień?” – zabawa 
dydaktyczna ćwicząca  
spostrzegawczość wzro-
kową. dobieranie przed-
miotu do cienia i na od-
wrót.

„Szukamy skrzydeł do 
pary” – zabawa dosko-
naląca percepcję wzro-
kową. każde dziecko 
otrzymuje jedno skrzy-
dło motyla i łączy się 
w parę z tym, kto ma 
skrzydło o takim samym 
wzorze. 

Grupa  
gospodarcza:

wybieranie i ekspono-
wanie w kąciku książki 
pozycji dotyczących 
owadów, gadów, płazów, 
ptaków itp.

przygotowanie herbatki  
z kwiatów lipy.

prace ogrodnicze  
w ogródku zewnętrznym. 
podlewanie roślin, wyry-
wanie chwastów.

„Gąsieniczki” – przygo- 
towanie przekąski z wi- 
nogrona nabitego na 
patyczki od szaszłyków. 
(odmiana ciemna – 
główka, jasna – tułów).

Aktywności na 
dworze

zabawy z wykorzysta-
niem piłek: rzuty w pa-
rach, rzuty do wyznaczo-
nego celu, kopanie piłki 
do celu, toczenie piłki 
po wyznaczonym torze. 
Rozwijanie umiejętności 
rzutu do celu i koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej.

„wyścigi żab” – nauczy- 
ciel wytycza trasę do 
pokonania skokami obu-
nóż. wygrywa dziecko, 
które pokona ją naj-
szybciej. nagrodzenie 
zwycięzcy brawami. 
doskonalenie umiejęt-
ności skoku obunóż. 
przestrzeganie zasad 
zdrowej rywalizacji.

„obrazki z patyków” – 
układanie obrazków z pa-
tyków według pomysłów 
dzieci. porównywanie 
długości patyków, ukła-
danie od najkrótszego do 
najdłuższego. Rozwijanie 
pomysłowości, kształto-
wanie pojęć: długi, krótki, 
dłuższy, krótszy.

„motylki” – rysowanie 
kredą na chodniku mo-
tylków według wzoru 
lub własnego pomysłu. 
Rozwijanie sprawności 
grafomotorycznej. 

Ćwiczenie równowagi 
– chodzenie po wyzna-
czonej ścieżce stopa za 
stopą, skoki obunóż  
i na jednej nodze.
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inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„magiczne słowa” – 
zabawa dydaktyczna 
rozwijająca aktywność 
twórczą. nauczyciel pro-
si, aby dzieci wymieniły 
nazwy rzeczy, roślin czy 
zwierząt spełniająch ja- 
kieś kryterium, np. zie- 
lonych. następnie prosi, 
aby były to rzeczy zie- 
lone i np. miękkie – roz- 
wijanie logicznego my-
ślenia i powiększanie 
zasobu słownictwa.
„jakie zwierzęta miesz-
kają na łące?” – dzieci 
odszukują wśród sylwet 
różnych zwierząt te, 
które można spotkać na 
łące – wdrażanie do inte-
resowania się przyrodą.

„pewnego razu na łące…” 
– tworzenie opowiada-
nia. Uważne słuchanie 
opowiadania rozpoczę-
tego przez kolegę i jego 
kontynuacja. 
czytanie i oglądanie 
książek na temat łąki. 
opisywanie zdjęć, roz-
poznawanie mieszkań-
ców łąki (swobodne 
wypowiedzi dzieci).
Rozwijanie słownictwa 
związanego z omawia-
nym tematem.

„Szukaj pary” – dzieci 
otrzymują sylwety róż-
nych owadów: motyle 
w różnych kolorach, 
biedronki z różną liczbą 
kropek, pszczoły różnej 
wielkości (rozdane sylwe-
ty muszą stanowić pary). 
dzieci poruszają się  
w rytm dowolnej muzyki. 
na przerwę w nagraniu 
łączą się w pary. 
czytanie ciekawostek na 
temat życia owadów.

„kolorowe motyle” – 
oglądanie albumów 
przyrodniczych. 
poszerzanie wiedzy 
przyrodniczej o nazwy 
motyli. Rozbudzanie 
zainteresowania książką 
jako źródłem wiedzy.
„motylkowy rytm” – 
nauczyciel rozpoczyna 
układanie rytmu,  
np.: motyl czerwony, 
niebieski, żółty, czerwo- 
ny… dzieci odgadują 
rytm i kontynuują go. 
nauczyciel może wpro-
wadzić kolejne kolory 
lub zmienić układ ele-
mentów, zwiększając 
stopień trudności ćwi-
czenia. dostrzeganie 
regularności.
Rozwijanie zaintereso-
wań przyrodniczych.

„na łące” – rysowanie 
kredkami. Rozwijanie 
ekspresji twórczej  
z wykorzystaniem 
spostrzeżeń z wyciecz-
ki.
„zagadki wiosenne” –  
rozwiązywanie zaga-
dek o tematyce wio-
sny.
Utrwalenie i usyste-
matyzowanie zdoby-
tych wiadomości.

podstawa  
programowa

1.1–1.3, 3.1–3.3, 5.4, 
9.1, 10.1, 10.2, 12.1, 
13.1–13.3, 14.2, 14.3, 
14.5

1.1–1.3, 2.1, 2.2, 2.5, 
3.1–3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 
5.3, 5.4, 9.1, 10.1, 10.2, 
12.1, 13.5, 14.2, 14.3, 
14.5 

2.1, 2.2, 2.5, 3.1–3.3, 5.1, 
5.4, 8.1–8.3, 9.1, 10.1, 
12.1, 13.1, 13.3, 13.4, 
14.1, 14.2, 14.5 

1.1–1.3, 2.1, 2.2, 2.5, 
3.1–3.3, 5.1, 5.3, 5.4, 
8.2, 9.1, 10.1, 10.2, 
12.1, 14.1–14.5, 14.7

1.1–1.3, 3.1–3.4, 4.1, 
4.4, 5.3, 5.4, 6.2, 9.1, 
10.1, 12.1
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maj – TYDZIEŃ 3.

Temat tygodnia: 

jak ZaDZIWIć 
prZEDsZko-

laka TYm, Co 
bIEga, płYWa, 

laTa (CD.)

poniedziałek: 

odRobinA  
FAnTAzji

Wtorek: 

koLoRowe  
Liczenie

Środa: 

pożyTeczne  
zwieRzęTA

Czwartek: 

łąkA pełnA  
mUzyki

piątek: 

z wizyTą  
U pSzczeLARzA

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

„łąka z dziecięcej fanta-
zji” – zajęcia z wykorzy-
staniem wiersza j. Tuwi-
ma pt. „cuda i dziwy”.
„na łące czy w lesie?” 
– zabawa. nauczyciel 
prezentuje dzieciom syl- 
wety roślin oraz zwie-
rząt leśnych i łąkowych, 
a także ilustracje lasu 
i łąki. dzieci przypo-
rządkowują sylwety do 
odpowiednich ilustracji. 
zwrócenie uwagi na 
fakt, że wiele zwierząt  
i roślin występuje w obu 
środowiskach. 
„Słuchamy odgłosów 
łąki” – zabawa relaksa-
cyjna. dzieci kładą się 
na podłodze, zamykają

„zwierzęta na łące” –  
zajęcia matematyczne. 
doskonalenie umiejęt-
ności liczenia w zakresie 
dostępnym dzieciom. 
Stosowanie pojęć okre-
ślających położenie 
przedmiotów w prze-
strzeni: wyżej, niżej. 
porównywanie wielkości 
i długości. porównywa-
nie liczebności zbiorów. 
Stosowanie pojęć: tyle 
samo, mniej, więcej.
„będę motylkiem” – 
opowieść ruchowa we- 
dług metody Thulina: 
ruchowa ekspresja 
twórcza. dzieci przed-
stawiają ruchem po-
szczególne fazy przeista-
czania w motyla.

„zwierzęta przyjazne  
i pożyteczne” – praca  
z wierszem. wizualizacja 
za pomocą darów.
zdobywanie wiadomo-
ści na temat pożytecz-
ności zwierząt żyjących 
na łące.
„z kwiatka na kwiatek” 
– zabawa ruchowa.
Ćwiczenia gimnastyczne 
w ogródku przedszkol-
nym.

nauka wybranej piosen-
ki o tematyce wiosennej 
lub łąkowej.
Tworzenie i odtwarzanie 
sekwencji rytmiczno- 
-ruchowej z darów.
„dawno temu w trawie” 
– zajęcia multimedialne. 
oglądanie bajki animo-
wanej o przygodach 
mieszkańców łąki.

wycieczka do pszcze-
larza. poznania z bliska 
pracy pszczelarza. 
zwrócenie uwagi na  
pożyteczność pszczół  
w przyrodzie i dla ludzi.
Urządzenie pikniku na 
łonie natury. Spożywa-
nie prowiantu. zabawy 
swobodne na świeżym 
powietrzu.
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oczy i słuchają dźwięków 
odtwarzanych z płyty cd 
(śpiew ptaków, szum 
drzew, brzęczenie owa-
dów).

praca w grupach zabawowo-zadaniowych

Grupa  
darów:

Tworzenie fantazyjnych 
zwierząt z darów. nada-
wanie im nazwy.

„Ułóż drugą połówkę 
owada” – układanie  
z darów brakującej czę-
ści obrazka z zachowa-
niem zasady symetrii.

„Ule” – zabawa kon-
strukcyjna z wykorzy-
staniem różnych darów. 
budowanie według po-
mysłów dzieci.

„mrowisko” – budo- 
wanie konstrukcji prze-
strzennej.

zabawy w kącikach 
aktywności według po-
trzeb dzieci.

Grupa  
twórcza:

Lepienie mieszkańców 
łąki z gliny. doskona-
lenie sprawności ma-
nualnych. Ustawienie 
zwierzątek na kartce 
wyklejonej pociętą 
krepiną i umieszczenie 
wystawy w kąciku przy-
rody.

„motyl” – kleksografia. 
Tworzenie kształtu mo-
tyla poprzez rozdmu-
chanie plamy tuszu i zło- 
żenie kartki na pół. 
dorysowywanie braku-
jących elementów mo-
tyla, np. czółek, głowy, 
ozdabianie skrzydeł we-
dług własnego pomysłu.

„Ule” – konstruowanie  
z wykorzystaniem gro-
chu i wykałaczek.

„mieszkańcy łąki” – per-
forowanie po śladzie.

Grupa  
badawcza:

Układanie obrazków  
z pociętych ilustracji 
związanych z tematyką 
zajęć (np.: motyl, bie-
dronka, mak).
Rozwijanie sprawności 
analizatora wzrokowego.

badanie za pomocą lupy 
i mikroskopu różnego 
rodzaju traw. dostrze-
ganie różnic w ich budo-
wie.

dzieci oglądają i smaku-
ją różne gatunki miodu. 
opowiadają, jaki może 
mieć kolor, smak, za-
pach.

„pomóż mrówce trafić 
do ula” – przejście labi-
ryntu.
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Grupa  
gospodarcza:

pomoc w sprzątaniu 
placu zabaw. zamiatanie 
piasku wokół piaskow-
nicy. 

prace pielęgnacyjne  
w ogrodzie przedszkol-
nym. obserwowanie 
kwitnienia roślin.

przygotowanie przeką-
ski – kanapka z masłem 
i miodem na ciemnym 
pieczywie. 

przygotowanie przeką-
ski dla grupy – wafle  
z miodem.

zabawy w kącikach 
aktywności według po-
trzeb dzieci.

Aktywności na 
dworze

zabawy w piaskownicy  
– porównywanie wiel- 
kości i kształtu babek  
z piasku.

zabawy ze szkłem po-
większającym – obser-
wacja roślin i zwierząt 
przez lupę.

Szukanie różnych roślin 
rosnących w ogrodzie 
przedszkolnym,  
np. mniszek lekarski, 
babka lancetowata, ru-
mianek. Rozwijanie za-
interesowań przyrodą.

Rysowanie szlaczków 
kredą na asfalcie we-
dług podanego wzoru 
– rozwijanie sprawności 
grafomotorycznych.

„celuj woreczkiem” – 
zabawa z elementem 
rzutu i celowania. Rzu-
canie woreczkami do 
wyznaczonego celu,  
np. drzewa lub naryso-
wanego na chodniku 
koła. Rozwijanie umie-
jętności rzutu do celu 
prawą i lewą ręką.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„Skojarzenia” – zabawa. 
dzieci siedzą w kole, na-
uczyciel wypowiada wy-
raz, np.: motyl, biedron-
ka, pszczoła. zadaniem 
dzieci jest podanie jak 
największej liczby skoja-
rzeń z danym wyrazem. 
Rozwijanie logicznego 
myślenia i koncentracji 
uwagi.
zabawa dramowa  
do wiersza d. Gellner  
pt. „Gąsienica-tajemni-
ca”.

„prawda czy fałsz?” – 
zabawa. nauczyciel wy-
powiada zdania o łące. 
jeżeli są prawdziwe, 
dzieci podnoszą kwia-
tek do góry. przykłady 
zdań: Łąka to miejsce, 
gdzie rośnie dużo drzew 
i krzewów. Świerszcze, 
biedronki i motyle to 
mieszkańcy łąki. 
„co się dzieje na łące?” 
– praca z obrazkiem. 
Rozwijanie spostrzegaw-
czości.

„zrób tak jak pszczółka” 
– zabawa. dzieci stoją  
w rozsypce, jedno z nich 
jest „pszczółką” (zakłada 
czułki) i prezentuje
układ ruchów, np.: pod-
skok, klaśnięcie, obrót. 
dzieci powtarzają go kil-
ka razy. potem „pszczół-
ką” zostaje inna osoba. 
„wiosenna pogoda” –  
zabawa. dzieci porusza- 
ją się po całej sali zgod-
nie z charakterem sły-
szanej muzyki.

„o którym obrazku 
mówię?” – zabawa. na-
uczyciel rozkłada obraz-
ki przedstawiające łąkę. 
potem opisuje jeden  
z nich, a dzieci odgadu-
ją, o który obrazek cho-
dzi. następnie wybrany 
obrazek opisuje chętne 
dziecko.
doskonalenie spostrze-
gawczości i umiejętności 
opisu słownego, posłu-
giwanie się przyimkami 
określającymi położenie

zabawa słowna. zada-
niem dzieci jest dokoń-
czenie zdań: Powolny 
jak… (np. ślimak). Nie-
bieski jak… (np. nieza-
pominajka). Skacze jak… 
(np. żaba). Zwinny jak… 
(np. jaszczurka).
„znajdź obrazek w od-
powiednim kolorze” – 
zabawa. w różnych 
miejscach sali umiesz-
czone są obrazki z pod-
pisami przedstawiające: 
żabę, ślimaka, bociana, 
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odgrywanie ról, utrwa-
lenie cyklu rozwojowe-
go motyla.

Utrwalanie wiadomości 
o owadach i zwierzętach 
żyjących na łące. dosko-
nalenie umiejętności 
opisu ilustracji. kształto- 
wanie umiejętności 
udzielania rozwiniętych 
odpowiedzi.

Gdy usłyszą odgłos de- 
szczu, stają w kole – 
tworzą wielką kroplę. 
Gdy usłyszą odgłos wia-
tru, stają w dowolnym 
miejscu sali i kołyszą się 
z boku na bok, imitując 
ruchy drzew na wietrze.
Gdy usłyszą odgłos bu-
rzy, ustawiają się w rzę- 
dzie za wskazanym 
przez nauczyciela dziec-
kiem – robią błyskawicę.

przedmiotów w prze-
strzeni.
nauka fragmentu pio-
senki pt. „biedroneczki 
są w kropeczki”.

motyla, pająka. każde 
dziecko otrzymuje piłkę 
z daru 1. dzieci porusza-
ją się po sali w rytm mu-
zyki. na hasło: znAjdź 
obRAzek dzieci usta-
wiają się pod ilustracją 
pasującą kolorem do 
ich piłeczki. nauczyciel 
powtarza zabawę kilka 
razy, dzieci zamieniają 
się piłeczkami.

podstawa  
programowa

1.1–1.3, 2.5, 3.1–3.4, 
4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 7.2, 
9.1, 10.1, 10.2, 12.1, 
14.2, 14.3, 14.6, 14.7

1.1–1.3, 3.1–3.4,  
4.1–4.3, 5.3, 5.4, 6.5, 
8.2, 9.1, 10.1, 10.2, 
12.1, 12.2, 13.1–13.5, 
14.1, 14.3

1.1–2.3, 2.1, 2.5,  
3.1–3.4, 4.1–4.3, 5.3, 
5.4, 9.1, 10.1, 10.2, 
12.1, 14.1–14.3

1.1–1.3, 2.1, 2.2, 2.5, 
3.1–3.3, 4.1–4.3, 5.4, 
8.1, 8.2, 9.1, 10.1, 10.2, 
12.1, 13.4, 14.1–14.4, 
14.7

1.1–1.3, 3.1–3.4, 
4.1–4.3, 5.4, 6.2, 12.1, 
14.1–14.4
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maj – TYDZIEŃ 4.

Temat tygodnia: 

WsZYsCY Do-
brZE o TYm 

WIECIE, mama 
jEsT najlEpsZa 

W ŚWIECIE

poniedziałek: 

mojA kocHAnA 
mama

Wtorek: 

kAżdy LUbi 
SmAkołyki

Środa: 

zAkUpy z mAmą

Czwartek: piątek: 

święTo 
wSzySTkicH mAm

propozycje 
spotkań 
w porannym kole

Słuchanie i analiza 
wiersza d. Głośnickiej 
pt. „moja mama”. kształ-
towanie umiejętności 
uważnego słuchania 
tekstów literackich. Roz-
wijanie więzi emocjonal-
nej z rodziną.
„kwiaty dla mamy” – 
zabawa ruchowa.
„ciasto dla mamy” – 
zabawa z piłkami z daru 1. 
dzieci siadają na podło-
dze przodem do nauczy-
ciela. następnie wypo-
wiadają krótki wierszyk 
wraz z gestami.

„Robimy łakocie dla 
mamy”.
poznanie różnego ro-
dzaju wag i sposobu ich 
użytkowania. zaspokaja-
nie ciekawości poznaw-
czej poprzez działanie 
i manipulowanie przed-
miotami. 
Ćwiczenia gimnastyczne 
w ogródku przedszkol-
nym. 

„Laurka dla mamy” – wy-
konanie laurki z dowol-
nych materiałów według 
pomysłu nauczyciela. 
„Sklep z zabawkami” –
zabawa ruchowa. każde 
dziecko zamienia się 
w dowolną zabawkę 
i porusza się w charakte-
rystyczny dla niej sposób. 
„z mamą w sklepie” – 
zabawa dydaktyczna. na-
zywanie różnych sklepów. 
Rozwijanie umiejętności 
zadawania pytań na okre-
ślony temat.

bożE CIało

„To dla ciebie, 
mamo” – zabawa 
dydaktyczna. dosko-
nalenie umiejętności 
porównywania dłu-
gości przedmiotów. 
dostrzeganie regular-
ności i umiejętności 
kontynuowania ryt-
mów.
„kolorowe kółka” – 
zabawa ruchowa.
Składanie obrazków 
z części (np.: bukietu, 
książki, serca). 
doskonalenie analizy 
i syntezy wzrokowej.
„śpiewamy dla ma-
my” – zajęcia umuzy-
kalniające. Uwrażli-
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wienie na kierunek 
melodii, rozwijanie 
wyobraźni dźwięko-
wej. 

praca w grupach zabawowo-zadaniowych

Grupa  
darów:

„moja kochana mama” – 
układanie portretów. 

„ozdabiamy porcelano- 
wą zastawę” – tworze- 
nie ornamentów oraz 
zdobień na szablonach 
filiżanki i talerzyka.

„kolorowanie” torby na 
zakupy, ozdabianie sza-
blonu według własnego 
pomysłu. 

zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.

Grupa  
twórcza:

„korale dla mamy” – wykonanie upominków dla mamy:
•  lepienie kulek z masy solnej na korale i robienie w nich dziurek; 
•  malowanie kulek (korali) i pozostawienie do wyschnięcia;
•  nawlekanie pomalowanych kulek na ozdobny sznurek. 

Grupa  
badawcza:

ważenie cukru. nauczy-
ciel proponuje dzieciom 
ważenie cukru do her-
baty na przyjęcie. dzieci 
ważą cukier tak, aby jego 
ciężar był taki sam jak 
sześcianu z daru 2.

badanie za pomocą 
zmysłu węchu różnego 
rodzaju olejków za-
pachowych do ciasta. 
opowiadanie o skoja-
rzeniach wywołanych 
danym zapachem.

zabawy z wagami. wa-
żenie za pomocą wagi 
szalkowej i odważników 
różnych przedmiotów. 
określanie, co waży 
mniej, co więcej, a co tyle 
samo.

Grupa  
gospodarcza:

„pieczemy mufinki dla mamy” – wykonanie słodkiego poczęstunku na uroczy-
stość lub do wręczenia w formie prezentu.
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Aktywności na 
dworze

chodzenie po liniach 
narysowanych na piasku 
(ślimak, fala, zygzak) – 
ćwiczenie równowagi.

puszczanie baniek my-
dlanych. Rozwijanie 
pojemności płuc, regu-
lowania siły i długości 
wydechu.

„w cukierni” – zabawy  
w piaskownicy. dzieci wy-
konują z piasku „ciasto” 
i ozdabiają je w dowolny 
sposób, według własnego 
pomysłu – rozwijanie in-
wencji twórczej.

„domek moich 
marzeń” – zabawy 
w piaskownicy: bu-
dowanie domu dla 
mamy i taty z piasku 
oraz innych materia-
łów przyrodniczych 
(kamyki, patyczki).

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„bukiety dla mamy” – 
tworzenie kompozycji  
z darów. 
„Rymowanka” – zabawa. 
nauczyciel wypowiada 
różne słowa. zadaniem 
dzieci jest dopasowanie 
słów, które się rymują. 

„co dalej?” – zabawa. 
kontynuowanie rytmu 
ułożonego z różnych  
darów. dostrzeganie 
regularności, doskonale-
nie umiejętności konty-
nuowania rytmu.
zabawy z mozaiką z da- 
ru 7. Układanie obrazków  
z figur geometrycznych 
według wzoru i pomy-
słów dzieci. Rozwijanie 
wyobraźni, kształtowanie 
analizy i syntezy wzroko-
wej.

zabawa w kąciku tematy- 
cznym „Sklep”. wdrażanie 
do kulturalnego zachowa-
nia się w sklepie, używania 
form grzecznościowych 
(proszę, dziękuję, dzień 
dobry, do widzenia).
„koncert dla mamy” –  
zabawa. Utrwalanie nazw, 
wyglądu i brzmienia in-
strumentów perkusyjnych. 
wspólne śpiewanie i gra-
nie na instrumentach do 
znanych piosenek. 

Uroczystość „święto 
mamy”.
zorganizowanie spo-
tkania z rodzicami  
w przedszkolu.

podstawa  
programowa

1.1–1.3, 2.1–2.3, 2.5, 
3.1–3.4, 4.1, 4.2, 5.4, 9.1, 
10.1, 10.2, 14.2, 14.3, 
15.1

1.1–1.3, 2.1–2.3, 2.5, 
3.1–3.4, 4.1, 4.2, 5.4, 
8.1, 8.3, 9.1, 10.1, 10.2, 
13.5, 14.2, 14.3, 15

1.1–1.3, 2.1–2.3, 2.5, 
3.1–3.4, 4.1, 4.2, 5.4, 9.1, 
10.1, 10.2, 14.2, 14.3, 
15.1

1.1–1.3, 3.1–3.4, 
4.1, 4.2, 5.4, 7.1, 8.1, 
8.2, 13.5, 14.2, 14.3, 
14.6, 15.1

oprac. mgr małgorzata stadnicka, Edukator Froebel.pl
przedszkole nr 36 w lublinie 


