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

czerwiec – TYDZIEŃ 1.

Temat tygodnia: 

nasZE prawa – 
ważna sprawa

poniedziałek: 

kAżdy z nAS jeST inny, 
ALe TAk SAmo wAżny

wtorek: 

kTo nAm  
pomAgA?

Środa: 

międzynARodowy 
dzień dzieckA

Czwartek: 

muzykA łAgodzi  
obyczAje

piątek: 

bezpieczny  
pRzedSzkoLAk

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

prezentacja opowiada- 
nia g. kasdepke  
pt. „marchewkowy tort” 
w teatrzyku cieni/ sylwet  
(k. małek, „Teatrzyki. 
wielka księga inspiracji”, 
Lublin 2016, s. 187).

„numery alarmowe” – 
nauka rymowanki. zapa- 
miętywanie numerów 
alarmowych policji, stra-
ży pożarnej, pogotowia.

gry i zabawy w sali lub 
ogrodzie przedszkolnym.

muzyczne wizytówki  
z różnych krajów świata.
improwizacje z wykorzy-
staniem instrumentów  
z różnych stron świata.

wizyta eksperta: pani 
dyrektor przedszkola. 
przeprowadzenie roz-
mowy/ wywiadu na 
temat praw i obowiąz-
ków przedszkolaka.

praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

„Tort urodzinowy” –
ozdabianie wyciętych 
sylwet tortów darami: 7, 
8, 9 i 10.

układanie z wykorzysta-
niem darów numerów 
alarmowych.

„order uśmiechu” – kre-
atywne układanie z wy-
korzystaniem darów.

improwizacje muzyczne 
z darami według pomy-
słów dzieci.

„Tor przeszkód” – zaba-
wy z wykorzystaniem 
sprzętu gimnastyczne-
go; ćwiczenia metodą 
stacyjną.grupa  

badawcza:
„jak powstaje kolor po-
marańczowy?” – miesza-
nie barw podstawowych.

„co jedzą dzieci w in-
nych krajach?” – zabawa 
degustacyjna (degusta-
cja owoców egzotycz-
nych). 

picie soku z cytryny.  
mycie owoców, wyci-
skanie soku przy użyciu 
wyciskarki ręcznej.

„kolor skóry” – ogląda- 
nie zdjęć dzieci z róż-
nych stron świata. 
określanie cech charak-
terystycznych wyglądu 
zewnętrznego.
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grupa  
gospodarcza:

przygotowanie surówki z 
marchwi i jabłka lub cia-
sta marchewkowego.
zaproszenie na poczęstu-
nek dzieci z innych grup.

„zabawy z telefonami” – 
wystukiwanie numerów 
alarmowych na klawia-
turze telefonu.
odgrywanie scenek sy-
tuacyjnych. 

przygotowanie szasz-
łyków lub sałatki z wy-
korzystaniem owoców 
sezonowych i egzotycz-
nych.

przygotowanie napoju 
na bazie wody mineral-
nej z cytryną/ limonką/ 
aloesem.

„Tor przeszkód” – zaba-
wy z wykorzystaniem 
sprzętu gimnastyczne-
go; ćwiczenia metodą 
stacyjną.

grupa  
twórcza:

„wytwórnia talentów” 
– śpiewanie z akompa-
niamentem dowolnych 
instrumentów.

„wytwórnia talentów” 
– malowanie wspólnego 
obrazu według pomysłu 
dzieci.

„wytwórnia talentów” – 
teatrzyki stolikowe we-
dług pomysłu dzieci.

„wytwórnia talentów” 
– taniec z chustkami 
szyfonowymi/ szarfami 
według pomysłu dzieci 
do wybranego utworu 
muzyki klasycznej.

Aktywności na 
dworze

zabawa ruchowa – sla-
lom pomiędzy pachołka-
mi z trzymaną na łyżce 
piłeczką z daru 1.

obserwowanie przyrody 
przez szkła powiększają-
ce – rozbudzanie zainte-
resowań przyrodą.
gromadzenie darów 
natury, wyeksponowa-
nie ich w kąciku badaw-
czym.

Lepienie babek z piasku 
w piaskownicy, bada-
nie właściwości piasku 
mokrego i suchego; 
porównywanie wielko-
ści babek i dokładności 
ich wykonania – zachę-
canie do opisywania 
cech powstałych babek, 
urozmaicanie wytworów 
darami natury (kamyki, 
patyki, trawy).

przygotowanie kapsli 
wypełnionych plasteliną, 
nalepianie flag państw 
unii europejskiej. Ryso-
wanie kredą toru wyści-
gów. przesuwanie kapsli 
wyznaczonym torem 
poprzez pstrykanie pal-
cem wskazującym  
i kciukiem.

zabawy integracyjne  
z darem 1. 
zabawy z piłką. 
utrwalanie zasad bez-
pieczeństwa. 
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inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„mam prawo do…” – bu-
rza mózgów.
„marchewka” – widzenie 
inaczej. przygotowanie 
kukiełki z marchewki  
i dowolnych materiałów.
„marchewkowe pole” 
– zabawa ruchowa przy 
muzyce: dzieci poruszają 
się swobodnie przy mu-
zyce, na pauzę imitują 
wykopywanie i wyciąga-
nie marchewki z ziemi. 

„To lubię!” – zabawa. 
każde z dzieci otrzymuje 
pierścień duży i półpier-
ścień mały (z daru 9) 
oraz 2 punkty z daru 10. 
chętne dzieci mówią, co 
lubią robić najbardziej, 
a zadaniem pozostałych 
jest ułożenie uśmiech-
niętej lub smutnej buzi 
z elementów, którymi 
dysponują (jeśli lubią to 
samo – buzia uśmiech-
nięta, jeśli nie lubią – 
buzia smutna).

„mój przyjaciel – pies” 
– budowanie bud dla 
psów z tzw. małego 
świata z wykorzystaniem 
dowolnych darów.

kreatywne rysowanie. 
przygotowanie kół  
o średnicy ok. 4-5 cm  
w kolorach: czerwonym, 
żółtym, białym, brą-
zowym. każde z dzieci 
wybiera dowolne koło, 
nakleja je na białą kart-
kę i dorysowuje elemen-
ty, by powstał rysunek 
dziecka (indianin, Azja-
ta, europejczyk – polak, 
Afroamerykanin). zaba-
wę można przeprowa-
dzić z wykorzystaniem 
darów.

przygotowanie kodek-
su praw i obowiązków 
w formie ikonicznej 
(obrazki przygotowane 
przez dzieci).
wizyta eksperta – pani 
kucharki, która poda 
dzieciom przepis na 
ciasto marchewkowe.

podstawa  
programowa

1.1–1.3; 2.5; 3.1–3.4; 
4.1, 4.3; 5.1, 5.3, 5.4; 
6.5; 7.1; 8.1, 8.3; 9.2; 
10.1. 

1.1–1.3, 1.5; 3.1, 3.3, 
3.4; 5.1; 6.1, 6.3; 9.2; 
12.1, 12.3; 14.3; 15.2.

1.1–1.5; 2.5; 4.1, 4.2; 
5.4; 7.1, 7.2; 10.3; 14.3; 
15.5. 

1.1, 1.2; 2.5; 5.1, 5.4; 
8.1, 8.4; 9.1; 15.1–15.5.

1.1, 1.2, 1.4, 1.5; 3.1–
3.4; 5.2; 6.1–6.5; 15.2, 
15.5.
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czerwiec – TYDZIEŃ 2.

Temat tygodnia: 

wielkie  
pakowanIE – 
Do wakaCjI 
oDlICZanIE

poniedziałek: 

co ze Sobą zAbRAć  
– niezbędnik  

mAłego podRóżnikA

wtorek: 

iLe dni  
do wAkAcji?

Środa: 

pudełkA nA  
wAkAcyjne SkARby

Czwartek: 

muzykA jeST  
wSzędzie

piątek: 

wycieczkA

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

prezentacja piosenki  
d. gellner pt. „do wali-
zek i plecaków”. 
zabawy językowe inspi-
rowane tekstem piosen-
ki. 
ćwiczenia w głoskowa-
niu, analizie sylabowej, 
układaniu zdań.

prezentacja wiersza  
j. brzechwy pt. „Ty-
dzień”. utrwalanie nazw 
dni tygodnia (k. małek, 
„Teatrzyki…”, s. 98).
Stworzenie kalendarza 
na czerwiec. zaznacza-
nie, ile dni pozostało do 
końca roku przedszkol-
nego.

przygotowanie pudełek 
z gotowych opakowań 
po różnych produktach. 
ozdabianie ich według 
pomysłu dzieci koloro-
wym papierem i innymi 
materiałami.

ćwiczenia gimnastyczne 
przy muzyce z wykorzy-
staniem elementów  
metodą A. i m. knies-
sów.

wycieczka do sklepu  
z akcesoriami tury-
stycznymi/ piknik na 
łonie natury.

praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

„woreczek na dary natury” – przygotowanie woreczków z materiału, nauka szycia prostym ściegiem. zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.
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grupa  
badawcza:

„jak działa termos?” – 
zabawy badawcze.

„bliżej, dalej” – zabawy 
badawcze z wykorzysta-
niem lornetek.

„oglądamy skały, kamie-
nie, minerały” – zabawy  
z wykorzystaniem lup.

„okulary przeciwsłone- 
czne” – badanie wido- 
czności z zastosowa-
niem przeźroczystych 
płytek lub okularów  
z przyciemnionymi 
szkłami.

zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.

grupa  
gospodarcza:

nauka pakowania. Skła-
danie ubrań, zapinanie 
guzików.

oglądanie różnego ro-
dzaju walizek, plecaków 
i toreb.

nauka składania śpiwora  
i wkładania go do po-
krowca.

nauka pompowania ma-
teraca z wykorzystaniem 
pompki nożnej.

grupa  
twórcza:

„wakacyjne plany” – 
przygotowanie gry plan-
szowej (rysowanej lub  
z wykorzystaniem darów; 
kostką może być sześcian 
z daru 5P).

„wesoła walizka” – 
stemplowanie z wyko-
rzystaniem karty typu 
płatnicza, selera nacio-
wego, słomek.

„kolorowa papeteria” – 
przygotowanie papieru li-
stowego (na białej kartce 
w jednym z narożników 
dzieci dorysowują koloro-
we obrazki). 

przygotowywanie ko-
pert (składanie papieru), 
do których dzieci będą 
wkładać listy z wakacji.
projektowanie znaczków 
pocztowych.

Aktywności na 
dworze

obserwacja otaczającej 
przyrody. 
określanie pogody z za-
stosowaniem terminów 
i określeń charaktery-
stycznych w wypowie-
dziach słownych.

„przeprawa przez rzekę” 
– zabawa równoważno- 
skoczna z wykorzysta-
niem ławeczki („most”)  
i krążków gimnastycz-
nych („kamienie”). 
ćwiczenie koordynacji 
ruchowej i zmysłu rów-
nowagi.

oglądanie i podlewanie  
konewkami roślin w ogro- 
dzie przedszkolnym.
zwracanie uwagi na ko-
nieczność dbania o własne 
uprawy. budzenie poczu-
cia sprawstwa i odpowie-
dzialności.

zabawy z piłeczkami – 
rzucanie do wyznaczo-
nego celu, podrzucanie 
i chwytanie oburącz, 
prawą i lewą ręką.  
ćwiczenie koncentracji, 
koordynacji wzrokowo-
-ruchowej.

zabawy bieżne. 
obserwacje przyrod-
nicze.
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inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

przeprowadzenie wy-
wiadu z pracownikami 
przedszkola lub przed-
szkolakami z innych grup 
na temat ich wakacyj-
nych planów.

„co to jest menażka?” – 
oglądanie pojemników 
i opakowań wykorzysty-
wanych podczas wyjaz-
dów wakacyjnych.
„Siedem tygodnia dni – 
rymy ułóż Ty!” – zabawy 
kształtujące słuch fone-
matyczny. 
układanie rymów do 
nazw dni tygodnia, re-
dagowanie wspólnego 
wiersza o dniach tygo-
dnia. nauka na pamięć.

„Letnia pogoda” – przy- 
gotowywanie symboli 
pogodowych z wykorzy-
staniem darów. 

prezentacja prognozy po-
gody na najbliższy czas.

„kolorowe ręczniki” 
– układanie na płasz-
czyźnie prostokąta pa-
tyczków różnej długości 
z daru 8 w taki sposób, 
aby powstały różnokolo-
rowe paski.

„wakacje” – układanie 
obrazów.
odwzorowywanie or-
namentów.

podstawa  
programowa

1.1; 2.4, 2.5; 3.1–3.4; 
4.1, 4.3; 9.2; 10.1, 10.3; 
11.1, 11.2; 12.1, 12.3; 
13.1; 14.1–14.3, 14.7. 

1.1; 3.1; 4.2; 5.3, 5.4; 
9.2; 10.1, 10.3; 13.6; 
14.6. 

1.1; 2.5; 3.1–3.4; 9.2; 
10.3; 10.13; 11.1, 11.2; 
12.2; 14.3.

1.1; 4.1, 4.3; 5.3, 5.4; 
8.4; 9.2; 10.1; 14.3.

1.1, 1.5; 3.1–3.4; 4.2; 
6.2, 6.5, 6.7; 10.3; 
15.2. 
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czerwiec – TYDZIEŃ 3.

Temat tygodnia: 

goTowI Do 
poDróżY – To 

nikogo nie 
ZnużY!

poniedziałek: 

wAkAcyjne  
pLAny

wtorek: 

czTeRy STRony  
świATA

Środa: 

wycieczki mAłe  
i duże… – czym  
podRóżujemy

Czwartek: 

muzyczne  
obRAzy

piątek: 

egzoTyczne  
podRóże

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

prezentacja wiersza  
j. brzechwy pt. „Sójka” 
z wykorzystaniem mapy. 
nauczyciel prezentu-
je wiersz, zaznaczając 
jednocześnie na mapie 
polski miasta, które od-
wiedziła sójka (można 
wykorzystać kartoniki  
z nazwami tych miast do 
odczytywania globalne-
go).

prezentacja wiersza  
L. j. kerna pt. „zeszły się 
cztery koty” w teatrzyku 
stolikowym (k. małek, 
„Teatrzyki…”, s. 85).
ćwiczenia orientacji na 
kartce papieru.

konstruowanie z ma-
teriałów odpadowych 
pojazdów: samolotu, 
samochodu, statku.

prezentacja utworów 
muzycznych. wsłucha-
nie się w nie i zastano-
wienie się, jakie obrazy 
można stworzyć po ich 
wysłuchaniu. wspólny 
wybór dwóch utworów, 
które będą ilustrowane 
przez dzieci indywidu-
alnie lub w zespołach: 
„Taniec kurcząt w sko-
rupkach”, „Taniec z sza-
blami”, „poranek”, „dla 
elizy”.

oglądanie folderów biur 
podróży. 
układanie krajobrazów  
z wykorzystaniem da-
rów inspirowane ilustra-
cjami.

praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

„górskie krajobrazy” – 
układanie z darów: 7, 8, 
9 i 10.

„nadmorskie widoki” – 
układanie z darów: 7, 8, 
9 i 10.

„Leśne wędrówki” – 
układanie z wykorzysta-
niem darów natury oraz 
darów: 7, 8, 9 i 10.

„odpoczynek na wsi” – 
układanie z darów: 7, 
8, 9 i 10, wykorzystanie 
zwierząt z tzw. małego 
świata.

zabawy w kącikach 
aktywności według po-
trzeb dzieci.
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grupa  
badawcza:

oglądanie monet/ środ-
ków płatniczych innych 
krajów z wykorzysta-
niem lup.

„zabawy z piaskiem” –  
przesypywanie, badanie 
właściwości różnego ro-
dzaju piasku, rysowanie 
na piasku wysypanym 
na tacach.

„morska woda” –  
badanie wyporności 
przedmiotów w słonej 
wodzie.

„Lot balonem” – przygo-
towanie doświadczenia 
z wykorzystaniem bu-
telki i balona (w wodzie 
rozpuszczamy kilka łyże-
czek cukru, przelewamy 
roztwór do plastikowej 
butelki; w ciepłej wo-
dzie rozpuszczamy kost-
kę drożdży, przelewamy 
roztwór do butelki  
z osłodzoną wodą, na-
kładamy na szyjkę butel-
ki balon i obserwujemy 
działanie wytworzonego 
gazu).

zabawy w kącikach 
aktywności według po-
trzeb dzieci.

grupa  
gospodarcza:

porządkowanie grupo-
wej apteczki pierwszej 
pomocy. Segregowanie 
zgromadzonych w niej 
artykułów, sprawdza-
nie terminów ważności 
poszczególnych składni-
ków.

„jak przykleić plaster, 
jak zabandażować 
nogę?” – wdrażanie do 
wykonywania prostych 
opatrunków. zwrócenie 
uwagi na konieczność 
zachowania ostrożności 
podczas wykonywania 
tych czynności.

prace pielęgnacyjne  
w „ogródku na oknie”.

prace pielęgnacyjno-
-ogrodnicze w ogrodzie 
przedszkolnym (wyry-
wanie chwastów).

grupa  
twórcza:

„wakacyjne wachlarze” – przygotowanie wachlarzy według pomysłu dzieci z kartonu i innych materia-
łów plastycznych.
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Aktywności na 
dworze

„odgłosy lata” – wsłu-
chiwanie się w dźwięki  
z otoczenia.

„Stawiamy namioty” – 
wykorzystanie lekkich 
kocy lub innych mate-
riałów oraz elementów 
konstrukcyjnych (kije od 
szczotek, krzesła, dra-
binki na placu zabaw).
zabawy tematyczne       
z wykorzystaniem kon-
strukcji według pomysłu 
dzieci.

„burza i spokój na mo-
rzu” – zabawy z chustą 
animacyjną i piłeczkami 
z daru 1.

„do trzech podaj” – 
zabawa rzutna. dzieci 
biegają swobodnie, 
na hasło: Podaj piłkę! 
wszyscy się zatrzymują, 
a dziecko trzymające 
piłkę rzuca ją do osoby 
stojącej najbliżej i woła 
głośno: Raz!, ta rzuca 
do następnej, krzycząc: 
Dwa!, a ta do kolejnej, 
krzycząc: Trzy! następ-
nie wszyscy znowu bie-
gają i czekają na kolejny 
sygnał nauczyciela.

zabawy naśladowcze.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

zabawa z piłeczką           
z daru 1 w kolorze żół-
tym: 
Żółta piłeczka w koło 
wędruje, 
bardzo dobrze się tutaj 
czuje. 
Raz, dwa, trzy – 
za co lubisz lato, po-
wiedz mi… 
zdania niedokończone.

oglądanie i studiowa-
nie map turystycznych, 
zwracanie uwagi na cha-
rakterystyczne oznacze-
nia i ikonki oraz zastoso-
wane kolory. 
„zabawy z globusem” – 
obracanie globusa i za-
trzymywanie go palcem 
wskazującym, określa-
nie miejsca, do którego 
się trafiło (ląd, ocean, 
góry itp.).

układanie labiryntów  
z wykorzystaniem darów 
4 i 6 inspirowane wier-
szem (S. kustosz, „budu-
ję i rymuję…”, s. 104).

„Angielskie ogrody” – 
układanie ornamentów 
z wykorzystaniem  
„wzorów ornamentów  
z klocków froeblow-
skich”.

wycieczka do apteki, 
rozmowa z farmaceutką 
na temat środków opa-
trunkowych oraz kre-
mów ochronnych  
z filtrem przeciwsło-
necznym.
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podstawa  
programowa

1.1; 2.5; 3.1–3.4; 4.2; 
6.4; 7.1; 9.2; 10.1, 10.2; 
12.1; 13.5; 14.5.

1.1; 4.1–4.3; 5.4; 6.4; 
7.1; 9.2; 11.1, 11.2; 
12.1; 13.2, 13.4, 13.6; 
14.1–14.3.

1.1; 2.5; 3.1–3.4; 4.1, 
4.3; 6.5; 7.1, 7.2; 10.1, 
10.3; 11.1, 11.2; 12.1–
12.3; 14.3.

1.1; 2.5; 3.1–3.4; 4.1–
4.3; 5.1–5.4; 6.1–6.5; 
7.1, 7.2; 8.4; 10.1, 10.3.

1.1; 3.1–3.4; 4.1–4.3; 
6.1, 6.2, 6.5; 7.1, 7.2; 
8.1–8.3; 9.2; 10.1–10.3; 
15.1.
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czerwiec – TYDZIEŃ 4.

Temat tygodnia: 

froeblowskie 
pożEgnanIE

poniedziałek: 

pRzeźRoczySTA  
kRAinA

wtorek: 

wAkAcyjne  
pociągi

Środa: 

LAuRki  
nA pożegnAnie

Czwartek: 

muzyczne  
pożegnAnie

piątek: 

nASze  
wSpomnieniA

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

prezentacja opowiadania 
k. małek pt. „przeźroczy-
sta kraina” w teatrzyku 
stolikowym  (k. małek, 
„Teatrzyki…”, s. 57). 
Formułowanie dłuższych 
wypowiedzi; rozwiązy-
wanie zadania problemo-
wego.

„wakacyjne pociągi” – 
układanie z wykorzysta-
niem daru 7. 
„kolorowe wagony” – 
zabawa ruchowa. na-
uczyciel rozkłada na dy-  
wanie kartki w 8 kolo-
rach (łączy je patycz-
kami z daru 8). dzieci 
swobodnie poruszają 
się w rytm muzyki, na 
pauzę i hasło, np.: Czer-
wony, dzieci wyszukują 
element z mozaiki  
w odpowiednim kolorze 
i układają go na odpo-
wiedniej kartce.

przygotowanie laurek/ 
obrazków dla pracowni-
ków przedszkola z wyko-
rzystaniem dowolnych 
materiałów plastycznych. 
Techniki twórczych prac 
ręcznych.

wspólny koncert piose-
nek o tematyce waka-
cyjnej z akompaniamen-
tem. 

przygotowanie kro-
niki grupowej (prace 
dzieci).
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praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

układanie labiryntów  
z wykorzystaniem daru 8. 
zabawy w ich przecho-
dzenie z wykorzystaniem 
zabawek z tzw. małego 
świata.

„Froeblowskie obrazy” – 
tworzenie kompozycji  
z wykorzystaniem darów 
natury i darów Froebla.

„kolorowe mozaiki” –
kompozycje z wykorzysta-
niem darów: 7, 8, 9 i 10.

„zabawy w przedszkole” 
– teatrzyki stolikowe  
z wykorzystaniem posta-
ci przygotowanych  
z daru 1.1.
Na końcu sznurka zawiąż 
supeł,
zrobisz to, bo jesteś zu-
chem.
Nawlecz kolejno: sze-
ścian, walec, kulę
 – i nie pomyl się w ogóle.
Sześcian – nogi,
walec – brzuch,
kula – głowa.
Twoja postać już gotowa!

zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.
uroczyste zakończe-
nie roku przedszkol-
nego. 
wręczenie „Froeblow-
skich dyplomów”.

grupa  
badawcza:

„kolorowe bańki” – przy-
gotowanie płynu mydla- 
nego z barwnikami spo-
żywczymi. puszczanie 
baniek, obserwowanie 
trajektorii lotu. 

„oś symetrii” – układa- 
nie niewielkich kompo- 
zycji z daru 7 lub 8. 
badanie lustrzanego 
odbicia.

„Rośliny w ogródkach na 
oknie” – oglądanie kąci-
ków przyrody w innych 
salach.

„jak zajmować się 
zwierzętami podczas 
upałów?” – oglądanie 
filmów przyrodniczych 
lub wywiady z osobami 
posiadającymi  zwierzę-
ta (np. kolegami z grupy, 
pracownikami przed-
szkola).
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grupa  
gospodarcza:

prace porządkowe w ką-
ciku darów.

prace porządkowe w ką-
ciku gospodarczym (usu-
nięcie produktów, które 
mogłyby ulec zepsuciu 
w okresie wakacji).

prace porządkowe w ką- 
ciku twórczym (zabezpie- 
czenie materiałów plasty- 
cznych na okres wakacji).

prace porządkowe w ką- 
ciku badawczym (usu-
nięcie materiałów, sub- 
stancji itp., które mogły-
by ulec zepsuciu w okre-
sie wakacji).

zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.
uroczyste zakończe-
nie roku przedszkol-
nego. 
wręczenie „Froeb- 
lowskich dyplomów”.

grupa 
twórcza:

przygotowanie ilustracji (indywidualnie, techniką dowolną) do kroniki grupowej: „mój najwspanialszy 
dzień w przedszkolu”.

Aktywności na 
dworze

gry zespołowe z piłką – 
zbijak, dwa ognie, piłka 
parzy.

„wesoła bitwa” – zaba-
wa. dzieci przygotowują 
piłki z gazet (ugniatają 
kartki). przy pomocy  
2 skakanek układamy  
2 linie równolegle w od-
ległości ok. 1 m; dzieci 
dzielimy na 2 zespoły, 
które ustawiają się przed 
wyznaczonymi liniami. 
na hasło: Bitwa dzieci 
przerzucają kule z gazet 
na stronę drużyny prze-
ciwnej. na hasło: Stop 
przeliczamy ilość prze-
rzuconych kul.

„walka kogutów” – zaba-
wa. dzieci dobierają się  
w pary, następnie wyko-
nują przysiad i opierają 
się dłońmi o siebie. na 
sygnał nauczyciela każda  
z osób próbuje ode-
pchnąć przeciwnika tak, 
by stracił równowagę.

„ogonki”– dzieci zacze-
piają sobie paski bibuły 
karbowanej lub szarfy 
na pasku z tyłu, dwoje 
lub troje z nich wkłada 
szarfę przez ramię. na 
sygnał nauczyciela dzieci 
z „ogonkami” biegają 
swobodnie, na hasło: 
Złap ogonki dzieci  
z szarfami przełożonymi 
przez ramię starają się 
zdobyć jak najwięcej 
„ogonków” od pozosta-
łych.

prace porządkowe  
w ogródku przed-
szkolnym.
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inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„ukryta piłeczka” – zaba-
wa w „ciepło – zimno”.
zabawa z wykorzysta-
niem piłek z daru 1. dzie-
ci powtarzają rymowankę 
i ilustrują tekst ruchem:
Na sznurku piłka wiruje, 
nad moją głową wędruje. 
Hop! I już jest na podło-
dze, 
teraz na prawej leży no-
dze. 
Nie za dużo to roboty, 
by dotknęła lewej stopy 
(k. małek).

„zamki, zameczki” – 
konstruowanie z darów 
inspirowane wierszem 
(S. kustosz, „buduję  
i rymuję…”, s. 83).

„orzeźwiające napoje” 
– przygotowywanie lemo-
niady, wody z miętą  
i cytryną. 
zaproszenie na poczęstu-
nek kolegów z innej grupy 
(np. odchodzącej  
z przedszkola).

„wakacyjne życzenia” 
– układanie życzeń dla 
kolegów ilustrowane 
obrazami z darów.

„nasze przedszkole” 
– konstrukcje z da-
rów lub z wykałaczek 
i grochu.

podstawa  
programowa

1.1; 2.5; 3.1–3.4; 4.1–4.3; 
5.3, 5.4; 9.2; 10.1–10.3; 
11.1, 11.2; 12.1–12.3; 
14.3.

1.1; 2.5; 3.1–3.4; 5.4; 
7.1, 7.2; 9.2; 10.1; 13.1–
13.3; 14.3.

1.1; 2.5; 3.1–3.4; 5.1, 5.4; 
6.5; 9.2; 12.2. 

1.1; 2.5; 3.1–3.4; 5.3, 
5.4; 7.1, 7.2; 8.1; 9.2; 
12.2. 

1.1, 1.2; 2.5; 3.1–3.4; 
5.3, 5.4; 7.1, 7.2; 8.1; 
10.1.

oprac. mgr katarzyna Małek, Edukator Froebel.pl
przedszkole nr 43 w lublinie 


