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

gruDzień – TYDzień 1.

Temat tygodnia: 

zimowe czarY 
– prezenTY  

i dary

poniedziałek: 

Andrzejkowe  
wRóżby i czARy

wtorek: 

nAdchodzi  
zimA

Środa: 

czARy  
w ogRodzie

czwartek: 

SzukAmy  
zimy

piątek: 

kim był  
św. mikołAj?

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

Ćwiczenia oddechowe 
„dmuchanie balonów”  
i przystrajanie nimi sali. 
Rozmowa dotycząca bez-
piecznych zabaw w sali.
zabawa andrzejkowa – 
zabawy taneczno-rucho-
we z wykorzystaniem 
rekwizytów i instrumen-
tów. 
zabawy ruchowe z gaze-
tami. 
wróżby andrzejkowe. 

List od zimy do dzieci  
– zagadki dotyczące 
pory roku oraz ubrań 
potrzebnych na coraz 
chłodniejsze dni. każda 
odgadnięta zagadka to 
odkryty na plakacie ele-
ment. 
opowiadanie b. Formy 
pt. „zimowe zabawy 
misia kuleczki”, ilustro-
wane za pomocą darów. 
zabawa ruchowe do 
muzyki klanzy „na spa-
cer chodź”.
opowieść ruchowa „zi-
mowe czary” do muzyki 
A. Vivaldiego „cztery 

zagadki słuchowe doty-
czące zjawisk atmosfe-
rycznych.
zagadka dotykowa – kosz 
z ukrytymi zamarznięty-
mi piłeczkami z daru 1  
i innymi przedmiotami. 
Rozmowa o zjawisku 
zamarzania i oszrania-
nia. dostrzeganie różnic 
pomiędzy czymś, co jest 
zamarznięte, a czymś, 
co jest oszronione. 
dzielenie na zbiory rze-
czy oszronionych i za-
marzniętych. 
Przeliczanie elementów 
zbiorów, porównywanie 

zabawa ruchowa do  
piosenki pt. „buch  
w śnieżny puch”.
odszukiwanie w sali 
przedmiotu, którego 
jeszcze wczoraj nie było 
– dużego termometru 
ułożonego z darów.
Prezentacja prawdziwe-
go termometru. Roz-
mowa: Do czego służy 
termometr? Jakie są 
rodzaje termometrów? 
oglądanie różnych ter-
mometrów. co się dzieje 
kiedy temperatura za 
oknem spada? 
Przedstawienie za po-

historia św. mikołaja – 
przedstawienie,  
z udziałem nauczyciela  
i pomocy nauczyciela. 
omówienie wyglądu  
i cech prawdziwego  
św. mikołaja.
Rozmowa dotycząca 
sprawiania innym rado-
ści oraz potrzeby dziele-
nia się z innymi. 
wspólne ustalenie, 
czym może podzielić  
się grupa z innymi 
przedszkolakami i po-
DARowanie prezentu 
innej grupie, np. obraz 
z darów. 
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pory roku. zima”. ilości elementów, sto-
sowania pojęć: „o ile 
mniej” i „o ile więcej”.

mocą teatrzyku stoliko-
wego z darami wiersza 
k. jurgi pt. „o wróbelku 
i sopelku”.

nauka piosenki w języ-
ku angielskim pt. „San-
ta claus is coming to 
town”. zabawa rucho-
wa przy piosence.

Praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

układanie kompozycji 
przedstawiających strój 
czarodzieja lub jego za-
czarowane przedmioty, 
np. ułożony przedmiot  
z darów w jednej barwie 
dziecko ma „zaczaro-
wać” poprzez dołożenie 
kolejnych elementów  
z darów.

układanie wymarzonych prezentów za pomocą darów.

grupa  
twórcza:

Rysowanie zasad bez-
piecznej zabawy syl-
westrowej, np. dzieci 
patrzące przez okno na 
fajerwerki, zamknięte na 
zamek drzwi, dzieci pod 
opieką dorosłych.

Tworzenie listów do św. mikołaja za pomocą technik: origami, wydzieranki, rysunku.

grupa  
badawcza:

wykonanie ekspery-
mentów – dmuchanie 
balonu bez użycia po-
wietrza, wybuchy wul-
kanów itp.

wykonanie doświadczeń: Jak zatrzymać kształt wody? Czy da się podnieść kostkę lodu za pomocą wy-
kałaczki? Jak pływa góra lodowa?
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grupa  
gospodarcza:

Aranżowanie kącika po-
mocy medycznej.

wykonanie karmnika dla ptaków, pomalowanie go farbą, wysypanie ziaren.

Aktywności na 
dworze

zabawy ruchowe ze 
śpiewem.

zabawa „ciepło – zim-
no”. ukrywanie prezen-
tów w ogrodzie i kiero-
wanie dzieci słowami: 
„ciepło – zimno”.

obserwacja szronu  
w ogrodzie przedszkol-
nym.

zawieszenie karmników 
dla ptaków na terenie 
ogrodu. 
Samodzielne wykonywa-
nie doświadczeń z zajęć 
na dworze – pokazanie 
sztuczek dzieciom z in-
nych grup.

Podchody – poszuki-
wanie św. mikołaja. 
wykonywanie zadań 
ukrytych w skarpetach 
na prezenty, np. układa-
nie postaci mikołaja  
z darów, lepienie cia-
steczek i szklanki mleka 
z plasteliny, rzut śnieżką 
(śnieżki lub kule z ga-
zet) do celu, tropienie 
odciśniętych śladów.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„wspomnień czar” – 
zdjęcie z zabawy wyko-
nane z darów.

„zimowa kolekcja 
mody”– projektowanie 
ubrań z darów.

układanie kompozycji 
z darów przedstawiają-
cych pejzaż za oknem.
zabawy z darami w kąci-
kach tematycznych. 
Rotacyjna zmiana kąci-
ków.

układanie termome-
trów z darów.

układanie historii  
św. mikołaja, sylwetki 
biskupa mikołaja z miry 
na podstawie ilustracji.

Podstawa  
programowa

1.1–1.3, 3.1–3.3, 4.3, 
5.3, 5.4, 6.5, 8.1, 8.2, 
9.1, 10.1, 10.2, 14.3, 
14.7

1.1, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2, 5.4, 7.2, 8.2, 8.4, 
9.1, 10.1, 10.2, 14.3, 
14.5, 14.7

1.2, 4.2, 4.3, 9.1, 10.1, 
10.2, 11.1, 12.3, 13.1–
13.3, 14.3, 14.7

1.2, 5.4, 7.1, 10.3, 11.1, 
11.2, 9.1, 10.1, 10.2, 
14.3, 14.7

1.2, 1.3, 3.1–3.3, 7.1, 
8.1, 9.1, 9.3, 10.1, 10.2, 
14.3, 14.7, 16.3
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gruDzień – TYDzień 2.

Temat tygodnia: 

gruDniowe 
kwiaTki –  
Śniegowe 

płaTki

poniedziałek: 

w Lodowym  
PAłAcu

wtorek: 

TyLe śnieżynek 
nAPAdAło, A nAm 

wciąż jeST ich mAło

Środa: 

TRA LA LA, złAP  
śnieżynkę TAk jAk jA

czwartek: 

gRudniowe  
kwiATki

piątek: 

śnieżne odkRyciA 
bez zimy  

PRzybyciA

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

„buch w śnieżny puch” 
– zabawa ruchowa w za-
przęgach.
Teatrzyk stolikowy  
pt. „biała królowa” z wy- 
korzystaniem darów i pa- 
cynek. 
Rozmowa dotycząca 
emocji – Co zrobić, by 
znaleźć przyjaciela? 
Scenki sytuacyjne w wy-
konaniu dzieci inspiro-
wane rozmową i teatrzy-
kiem.
zabawy ruchowe przy 
piosence pt. „Przyjaciel 
wie”. 

opowiadanie ruchowe 
pt. „zimowe zabawy”.
układanie śnieżynek, 
które nocą spadły  
i ozdobiły ogród – z wy-
korzystaniem darów 7, 
8 i 9.
zabawy matematyczne 
– porównywanie długo-
ści patyczków, z których 
ułożone zostały śnie-
żynki. Porównywanie 
kształtów figur wykorzy-
stanych w układankach.
omówienie cech kwa-
dratu, trójkąta, koła. 
odnajdywanie w sali 
wymienionych kształ-
tów. 

Ćwiczenia gimnastyczne z 
wykorzystaniem przybo-
rów i przyrządów – ćwi-
czenie celności rzutu  
i łapania. wyścigi rzędów, 
zabawy w parach. 
zabawy orientacyjno-
-porządkowe z wykorzy-
staniem poleceń w języku 
angielskim, np. zróbmy 
koło, skok, bieg, zatrzy-
maj się itp.
Rzut na odległość – mie-
rzenie odległości rzutu 
metodą „stopa za stopą”, 
sznurkiem, miarką. 
zabawy ruchowe przy 
muzyce – wykorzystanie 
gazet – taniec na „krze 
lodu”, formowanie śnież-
nych kul, bitwa na śnieżki.

wysłuchanie i nauka 
pamięciowa wiersza  
A. łady-grodzkiej  
pt. „śnieg”.
Przypomnienie dzieciom 
jak powstaje deszcz oraz 
wytłumaczenie procesu 
powstawania śniegu.
Ćwiczenia oddechowe 
„Tańczące śnieżynki  
w ogrodzie dziewczynki” 
– wykonanie śnieżynek 
z papieru (techniką wy-
dzierania), dmuchanie 
w taki sposób, aby śnie-
żynki spadły do ogro-
dów (obręczy z ilustra- 
cją kwiatów).

zaproszenie gości  
– ekspertów do 
wykonania ekspery-
mentów z ciekłym 
azotem.
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Praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

Przedstawienie za pomocą darów obrazu T. makowskiego pt. „zima”. Praca plastyczna  
w zespołach zada-
niowych: wykonanie 
plakatów przedsta-
wiających przyrodę 
zimą – wykorzystanie 
pasty do zębów, płat-
ków kosmetycznych, 
białego ryżu.

grupa  
badawcza:

wykonywanie eksperymentów z kryształkami soli.

grupa  
gospodarcza:

Pomoc konserwatorowi w przygotowaniu ogrodu do zimy – owijanie roślin, chowanie zabawek, zabezpie-
czanie drzew.

grupa  
twórcza:

malowanie śnieżynek na szybach za pomocą sztucznego śniegu.

Aktywności na 
dworze

obserwacja zamarznię-
tych kałuż lub padające-
go śniegu.

namalowanie na szybie 
kalendarza pogody.

zabawy ruchowe na 
śniegu – bitwa na śnież-
ki, lepienie bałwana lub 
zabawy ruchowe z wyko-
rzystaniem plastikowego 
sprzętu.

Rysowanie śnieżynek 
kredą na asfalcie lub 
tworzenie wzorów na 
śniegu metodą „stopa 
za stopą”.

wyścigi rzędów, ćwi-
czenia celności rzutu.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

układanie wzorów śnie-
żynek za pomocą darów.

układanie rytmu z da-
rów – śnieżynek.

układanie ilustracji przed-
stawiających zaśnieżony 
świat.

ilustrowanie darami 
wiersza d. gellner  
pt. „Trzy śnieżynki”.

układanie zapamię-
tanych eksperymen-
tów z azotem, ukła-
danie zaczarowanych 
przez zimę przedmio-
tów.
zabawy dowolne  
z darami w małych 
grupach. 



Froebel.pl Sp. z o.o. Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
tel./faks +48 81 533 57 81  
e-mail: biuro@froebel.pl, www.froebel.pl
        /FRoebeLpl

6

odrysowywanie da-
rów i tworzenie śnie-
żynek oraz zimowych 
kompozycji. 

Podstawa  
programowa

1.1, 1.2, 1.4, 3.1–3.4, 4.3, 
5.4, 7.1, 9.1, 9.3, 10.1, 
12.2, 14.4, 14.6, 15.5

4.3, 9.1, 9.3, 10.1, 12.2, 
13.5, 13.6, 14.3

4.3, 5.3, 5.4, 6.3, 6.5, 8.1, 
9.1, 9.3, 10.1, 12.2, 13.5, 
14.3, 16.2

3.2, 4.3, 5.4, 9.1, 9.3, 
10.1, 11.1, 11.2, 12.2, 
14.3, 14.5

4.1, 4.3, 6.3, 6.4, 9.1, 
9.3, 10.1, 11.1, 11.2, 
12.2, 14.3, 14.5
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gruDzień – TYDzień 3.

Temat tygodnia: 

niech każDY  
zapamięTa 

wYjąTkowe 
ŚwięTa

poniedziałek: 

wyPRAwA  
Po choinkę

wtorek: 

kłoPoTy  
choinki

Środa: 

ozdoby  
nA choinkę

czwartek: 

w kRAinie bombek 
choinkowych

piątek: 

choinkA  
w nASzej SALi

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

Słuchanie ilustrowanego 
opowiadania F. kobryń-
czuka pt. „wyprawa po 
choinkę”.
wypowiadanie się całym 
zdaniem na temat wysłu-
chanego opowiadania.
omówienie cech drzew 
iglastych na przykładzie 
drzew ułożonych z da-
rów. 
wytłumaczenie, co ozna-
cza zwyczaj strojenia 
choinki. 
dokonywanie syntezy  
i analizy sylabowej wyra-
zów związanych ze świę-
tami.

wysłuchanie treści opo-
wiadania pt. „kłopoty 
choinki” na podstawie 
ilustracji.
Rozmowa na temat 
samodzielnej wycinki 
drzew w lesie.
zabawa „co się zmieni-
ło?”
Ćwiczenia analizy i syn-
tezy sylabowej wyrazów 
powiązanych z tematem 
zajęć. ustalanie ilości 
sylab w wyrazie.
zabawa ruchowa do pio-
senki pt. „choineczki”.
wspólne układanie 
ozdobnej choinki z da- 
rów 9 i 10 poprzez do-
kładanie po jednym 
elemencie przez każde 
dziecko. 

oglądanie różnego rodza-
ju bombek i ozdób choin-
kowych. 
„ozdoby na choinkę” – 
zabawy matematyczne  
z wykorzystaniem darów 
jako liczmanów – podział 
na zbiory, przeliczanie 
elementów zbiorów  
w zakresie znanym dzie-
ciom, łączenie w pary, 
ćwiczenia w dodawaniu  
i odejmowaniu na konkre-
tach. umowne znalezie-
nie w sali fabryki bombek 
choinkowych – mierzenie 
odległości z fabryki do 
choinki metodą „stopa  
za stopą”, sznurkiem, 
miarką. 
zabawa ruchowa „ozdoby 
na choince”.

zabawy kształcące po-
czucie rytmu – wystu-
kiwanie rytmów na pa-
tyczkach, pierścieniach 
lub bryłach z darów.
Poznanie procesu po-
wstawania bombek 
choinkowych oraz wła-
ściwości szkła – ogląda-
nie filmu agencji filmów 
edukacyjnych Vivere pt. 
„w zaczarowanej krainie 
bombek choinkowych”.
Alternatywy: wycieczka  
do fabryki bombek  
choinkowych lub sklepu  
z takimi bombkami. 
Ćwiczenia gimnastycz-
ne z wykorzystaniem 
przyborów – ćwiczenia 
wyprostne, elongacyjne, 
oddechowe. 

nawlekanie korali  
z daru 1.1 na sznurek 
– łańcuch na choinkę. 
zabawy z językiem 
angielskim wprowa-
dzające słownictwo 
związane z tematyką 
świąteczną. 
Poznanie świątecznej 
piosenki w języku 
angielskim pt. „Let it 
snow”.
zajęcia gimnastyczne 
kształtujące nawyk 
prawidłowej postawy 
ciała dziecka – ćwi-
czenia wyprostne, 
równoważne, z wy-
korzystaniem przybo-
rów. 
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Praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

układanie ozdobionej choinki z darów. wspólne strojenie 
choinki bombkami 
wykonanymi  
z darów.grupa  

badawcza:
Przeprowadzenie ankiety wśród dzieci – Czy wiecie 
skąd wziął się zwyczaj strojenia choinki na święta?

Przeprowadzenie ankiety wśród dzieci – Czy wolno 
samemu wycinać drzewa w lesie?

grupa  
gospodarcza:

wykonanie stroika świątecznego z gałęzi świerku oraz ozdób przygotowanych przez dzieci z kącika twór-
czego.

grupa  
twórcza:

wykonanie ozdób do stroików świątecznych.

Aktywności na 
dworze

oglądanie choinek  
w ogrodzie przedszkol-
nym lub jego okolicy  
z wykorzystaniem lup, 
sznurków do pomiaru ob-
wodu i miarki drewnianej 
do pomiaru wysokości.

Strojenie tarasu lub 
ogrodu przedszkolnego 
– zakładanie zewnętrz-
nego oświetlenia, wie-
szanie bombek.

mierzenie choinek rosną-
cych w pobliżu przedszko-
la za pomocą sznurków, 
miarek itp.

wykonanie bombek ze 
śniegu (masy solnej)  
i ozdabianie ich za po-
mocą kamyków, patycz-
ków.

zabawy i gry bieżne, 
zabawy swobodne, 
zabawy tematyczne.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

układanie choinek z da-
rów w podanej kolejności 
– od najmniejszej do naj-
większej lub od najwięk-
szej do najmniejszej.

układanie obrazów 
przedstawiających las 
po samodzielnej wycin-
ce drzew oraz las strze-
żony przez strażników 
przyrody.

układanie choinek ozdo-
bionych bombkami i łań-
cuchami. 
układanie rytmów z da-
rów – łańcuch choinkowy. 
zadawanie sobie rytmów 
przez dzieci.

układanie bombek 
choinkowych dużego 
formatu.
zadania w parach – 
układanie takiej samej 
bombki choinkowej jak 
kolega/koleżanka lub 
nauczyciel. 

wykonanie łańcu-
chów i ozdób na cho- 
inkę z wykorzysta-
niem darów 1, 1.1  
i 1.2.
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Podstawa  
programowa

3.1–3.3, 9.1, 9.3, 10.1, 
13.1, 13.3, 14.7 12.1, 
14.2, 14.5, 14.6

3.1, 3.3, 5.4, 8.1, 9.1, 
9.3, 10.1, 12.3, 13.1, 
13.3, 14.4, 14.6, 14.7

3.1, 3.3, 5.4, 8.1, 9.1, 9.3, 
10.1, 13.1–13.3, 13.5, 
14.2, 14.7

3.1, 3.3, 9.1, 9.3, 10.1, 
13.1, 13.3, 14.7

3.1, 3.3, 9.1, 9.3, 
10.1, 13.1, 13.3, 
14.3, 16.1, 16.3, 
16.4, 14.7
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gruDzień – TYDzień 4.

Temat tygodnia: 

ŚwięTa 
piernikiem 
pachnące

poniedziałek: 

RAdoSny, 
świąTeczny czAS

wtorek: 

koLędnicy

Środa: 

wigiLijny STół

czwartek: 

wigiLijny wieczóR

piątek: 

Propozycje 
spotkań 
w Porannym kole

zabawy ruchowe ze śpie-
wem o tematyce świą-
tecznej.
wysłuchanie kolędy 
„cicha noc” w języku 
angielskim. Rozpoznanie 
jej brzmienia w języku 
polskim.
świąteczne zwyczaje 
związane z regionami 
Polski. 
zaznaczanie regionów na 
mapie Polski. omówienie 
odległości regionu od 
miejscowości, w której 
jest przedszkole. Posłu-
giwanie się pojęciami: 
daleko, blisko, bliżej niż, 
dalej niż. 

Rozwiązywanie zagadek 
słownych związanych ze 
świętami.
Przedstawienie kolędy 
za pomocą teatrzyku 
stolikowego z wykorzy-
staniem darów.
„mała orkiestra” – two-
rzenie akompaniamentu 
muzycznego z różnych 
instrumentów. odczyty-
wanie kolejności grania 
z zapisu kodowanego 
w formie rysunku. 
nauka słów kolędy „ci-
cha noc”.

„świąteczne potrawy” – 
rozwiązywanie zagadek 
smakowych. odnajdywa-
nie rozwiązań wśród po-
traw ułożonych z darów.
„zwyczaje świąteczne” – 
rozmowa wsparta ilustra-
cjami: Dlaczego mamy 
takie potrawy? Dla kogo 
zostaje puste miejsce przy 
stole? Dlaczego dzielimy 
się opłatkiem? 
oglądanie fi lmu agencji 
fi lmów edukacyjnych Vi-
vere pt. „wigilijny stół” 
lub oglądanie wzorcowo 
nakrytego stołu połączo-
ne z wyszczególnianiem 
elementów nakrycia sto-
łu. 
Samodzielne nakrywanie 
świątecznego stołu. 

udział w wigilii przed-
szkolnej – zapoznanie 
z tradycją chrześcijań-
ską, wdrażanie do skła-
dania życzeń, dzielenia 
się opłatkiem, spożywa-
nia posiłków i właściwe-
go zachowania się przy 
stole.
oglądanie jasełek przed-
stawionych za pomocą 
teatrzyku pacynkowego
(htt p://www.froebel.pl/
niech–kazdy–zapamie-
ta–froeblowskie–swieta.
html).
wspólne śpiewanie ko-
lęd.
wizyta gwiazdora – pre-
zentacja przygotowa-
nych piosenek i zabaw. 

25 gRudniA
 

boże nARodzenie
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Praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

Przygotowywanie pudełek na pierniki z wykorzystaniem patyczków lekarskich.

grupa  
badawcza:

Przygotowanie ciasta piernikowego – samodzielne ważenie mąki i cukru, rozbijanie jajek, mieszanie, od-
mierzanie przypraw itp.

grupa  
gospodarcza:

Pieczenie pierników – wałkowanie ciasta, wykrajanie kształtów, pieczenie.

grupa  
twórcza:

ozdabianie upieczonych pierników za pomocą lukrów, posypek itp.

Aktywności na 
dworze

Spacer w okolicy – 
wyszukiwanie ozdób 
świątecznych w parku/ 
witrynach sklepów/ 
prywatnych posesjach/ 
balkonach w blokach 
mieszkalnych. 
utrwalenie zasad bezpie-
czeństwa podczas poru-
szania się po drodze.

„kolędnicy” – zabawa  
z instrumentami. Space-
rowanie po ogrodzie  
i odwiedzanie sal innych 
grup z kolędą.

zabawy ruchowe z wyko-
rzystaniem krążków  
i plastikowych naczyń,  
np. wyścigi z tacą, wyścigi 
– który zespół ustawi na-
czynia na stole itp.

Tropienie gwiazdora, 
wyszukiwanie śladów.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„świąteczny dom” –  
zabawy konstrukcyjne.

„kolędnicy” – układanie 
historyjek obrazkowych 
– praca samodzielna,  
w parach lub z nauczy-
cielem.

układanie z darów po-
traw świątecznych oraz 
nakryć stołu.

Samodzielne przedsta-
wianie jasełek z wyko-
rzystaniem darów 1, 2  
i 1.1 oraz pacynek.
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Podstawa  
programowa

3.1–3.3, 5.4, 8.1, 8.4, 9.1, 
10.1–10.3, 13.5, 15.2, 
15.3, 15.5, 16.3

4.3, 7.1, 8.2–8.4, 9.1, 
10.1–10.3, 13.5, 14.7

2.1, 2.2, 3.1–3.3, 4.2, 7.1, 
9.1, 10.1–10.3, 13.5

1.1–1.3, 3.1–3.3, 5.4, 
7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2, 
10.3, 13.5, 15.5
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gruDzień – TYDzień 5.

Temat tygodnia: 

STawiamY 
krok  

w kolejnY 
rok

poniedziałek: 

SekReTy imion  
dwunASTu bRAci

wtorek: 

12 mieSięcy wkoło 
Się zebRAło i do  

LiczeniA ochoczo 
zAbRAło

Środa: 

mieSiące  
kuPują buTy

czwartek: 

STARSzy i młodSzy

piątek: 

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

zapoznanie dzieci z for-
mą kalendarza – ilością 
miesięcy i ich nazwami. 
Sekrety imion dwunastu 
braci – wysłuchanie  
baśni j. Porazińskiej  
pt. „o dwunastu miesią-
cach”, przedstawionej  
w formie japońskiego  
teatrzyku kamishibai 
(sztuka opowiadania 
historii za pomocą karto-
nowych obrazków wsu-
wanych do małego drew-
nianego parawanu).
omówienie cech każde- 
go miesiąca na kartach 
kalendarzy. 

zabawy matematyczne 
w 2 grupach. wykony-
wanie działań matema- 
tycznych w zakresie 12 
– dodawanie, odejmo-
wanie z wykorzystaniem 
darów, tworzenie zbio-
rów równolicznych, roz-
dawanie po jednym dla 
każdego. 
zabawa ruchowa „Połóż 
kartkę kalendarza”.
zabawy muzyczne z wy- 
korzystaniem instru-
mentów – tworzenie 
melodii miesiąca. 

zabawy ruchowe do mu- 
zyki A. Vivaldiego „cztery 
pory roku”.
Przedstawienie pt. „mie-
siące kupują buty” w for- 
mie teatrzyku pacynko-
wego. 
Rozmowa o kłopotach 
kolejnych miesięcy oraz 
o tym, że po starym roku 
nadchodzi nowy rok. 
zabawy ruchowe poma- 
gające zrozumieć cyklicz-
ność miesięcy. ilustrowa-
nie cykliczności za pomo-
cą darów. 
Sposoby odmierzania 
czasu dawniej i dzisiaj – 
wsparte ilustracjami lub 

Ćwiczenia ortofoniczne 
– naśladowanie śmie-
chu kobiety, mężczyzny, 
dziecka, osoby starszej.
zagadki dotykowe – kosz 
z ukrytymi przedmiota-
mi należącymi do ludzi 
różnych kategorii wieko-
wych.
Przypisanie przedmio-
tów do osób na ilustra-
cjach. 
Rozmowa o tym, ile 
dzieci mają lat, ile lat 
mają ich dziadkowie  
i rodzice. 
układanie drzewek ge-
nealogicznych z darów 
i umieszczanie w nich 
przyniesionych przez

1 STyczniA 

nowy Rok
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zabawy ruchowe pozwa-
lające zrozumieć cyklicz-
ność roku kalendarzowe-
go. 

dzieci zdjęć członków 
rodziny. 
Przedstawienie drze-
wek, posługując się 
pojęciami: młodszy, 
starszy.
Rozmowa wsparta ilu-
stracjami – Jak należy 
odnosić się do starszych?

Praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

konstruowanie kalendarza za pomocą darów.

grupa  
badawcza:

Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli przed-
szkola – Czy wie Pan/Pani, skąd się wzięła nazwa 
miesiąca grudzień?

Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli przed-
szkola – Czy wie Pan/Pani, skąd się wzięła nazwa 
miesiąca styczeń?

grupa  
gospodarcza:

Przygotowanie tortu z okazji urodzin roku.

grupa  
twórcza:

wykonanie kart kalendarza na przyszły rok różnymi technikami plastycznymi i technicznymi.

Aktywności na 
dworze

obserwacja pogody na 
dworze. 
zaznaczenie pogody na 
kalendarzu pogody.

zabawa w podchody – 
szukanie zadań w koper-
tach od 1 do 12.

zabawy bieżne – berek,  
w chowanego, skoki do-
dawane itp.

Spacer w okolicy przed-
szkola – Czy ktoś space-
ruje ze swoją babcią lub 
dziadkiem?
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inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

Przedstawianie ilustracji 
kart z kalendarza za po-
mocą darów.

Projektowanie zegara, 
który będzie odmierzał 
miesiące.

zabawy dowolne z dara-
mi w parach.

układanie portretów 
rodziców i dziadków.

Podstawa  
programowa

2.1, 2.2, 2.5, 3.1–3.3, 4.2, 
5.1, 5.4, 7.1, 9.1, 10.1, 
13.6, 14.5, 14.7

2.1, 2.2, 2.5, 3.1–3.3, 
4.2, 5.1, 5.4, 8.1, 8.3, 
9.1, 10.1, 13.1–13.3, 
13.6, 14.7

2.1, 2.2, 2.5, 3.1–3.3, 
4.2, 5.1, 5.4, 7.1, 8.2, 9.1, 
10.1, 13.6, 14.7

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 
3.1–3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 
9.1, 10.1, 11.1, 13.6, 
14.7, 15.2, 15.5

oprac. mgr agnieszka ciszewicz, edukator Froebel.pl
przedszkole publiczne w Skórzewie 


