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

paźDziernik – TYDzieŃ 1.

Temat tygodnia: 

co naM niesie 
zMianY w lesie?

Poniedziałek: 

dary LASu

Wtorek: 

Leśne RyTmy

środa: 

Leśne obRAzy

Czwartek: 

konCeRT

Piątek: 

PRzyjACieLe dRzeW

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

nauczyciel eksponuje 
na stoliku sok z brzozy, 
grzyby, jeżyny – rozmo-
wa dotycząca doświad-
czeń dzieci. Podsumo-
wanie – dary lasu.
Prezentacja obrazu  
„jesień w lesie” – roz-
mowa kierowana.
kreatywna mowa – na-
uczyciel zaprasza dzieci 
do wspólnego opowia-
dania. nauczyciel rozpo-
czyna opowiadanie  
i przekazuje dziecku  
w kole pomarańczową 
piłeczkę, aby kontynu-
owało opowieść, np. 
Pewnego jesiennego

nauczyciel przynosi  
w koszyku orzechy, żołę-
dzie, liście, grzyby, frag-
menty pni drzew.
nazywanie, przeliczanie, 
segregowanie darów  
z koszyka.
nauczyciel opowiada 
historię wiewiórki zosi 
[pomarańczowej piłecz-
ki], która robiła zapasy  
i nie miała półki do 
ułożenia ich – zaprasza 
dzieci do konstruowania 
półek z darów 3, 4, 5 i 6.
nauczyciel kontynuuje 
historię i rozpoczyna 
rytmy, które wybrane 
dzieci kończą, np. Na 

nauczyciel zaprasza do 
wysłuchania muzyki 
„śpiew lasu”. Rozmowa 
dotycząca skojarzeń 
dzieci.
zabawa z darem 1: jakie 
kolory ma las jesienią:
zielony jak…, żółty jak…, 
czerwony jak… [itp. ze 
wszystkimi piłeczkami].
układanie wspólnego 
obrazu z darów pt. „Las” 
poprzez dokładanie 
określonej ilości darów 
przez każde dziecko.

nauczyciel zaprasza 
dzieci do wspólnego 
wyklaskiwania rytmu: 
„kurki, rydze i maślaki, 
borowiki i kozaki…”.
Prezentacja piosenki  
pt. „na grzyby” –  
rozmowa o treści oraz 
nastroju piosenki.
Podział dzieci na grupy: 
kuRki, Rydze, mAśLAki, 
boRoWiki, kozAki (pi-
łeczki w tym samym ko-
lorze). W trakcie refrenu 
wskazane grupy dzieci 
wstają i podrzucają swo-
je piłeczki do góry.
Relaksacja przy muzyce 
„śpiew lasu”.

Wyprawa terenowa – 
obserwowanie drzew. 
mierzenie objętości  
pni drzew sznurówkami 
z daru 1.2. 
odmierzanie długości 
obwodu drzew patycz-
kami z daru 8.
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dnia wiewiórka Zosia 
wybrała się na wyprawę 
w głąb lasu…[dzieci kon-
tynuują opowiadanie].
zabawa ruchowa:
dzieci układają swoje 
dziuple ze sznurówek  
z daru 1.2. na określony 
sygnał wracają do dziu-
pli.

pierwszej półce Zosia 
układała orzech, listek, 
listek… Na drugiej półce 
układała: grzybek, grzy-
bek, żołędż, żołędż…
Przeliczanie zapasów na 
półkach – utrwalanie li-
czebników: na pierwszej 
półce, na drugiej półce. 
/Szacowanie ilości zapa-
sów./Porównywanie ilo-
ści zapasów na półkach.
zabawa ruchowa: „Wie-
wióreczka mała”.

Praca w grupach 
zabawowo- 
-zadaniowych.
Grupa darów:

układanie drzew i dziu-
pli – dary 8 i 9.
Teatrzyk stolikowy „Wie-
wióreczka”.

budowanie półek  
i spiżarni. 
układanie rytmów.

układanie rozet i orna-
mentów z kasztanów, 
żołędzi, orzechów oraz 
darów.

Przeplatanie daru 1.2. zabawy w kącikach 
aktywności według po-
trzeb dzieci. 

Grupa  
badawcza:

Analiza darów lasu. Porównywanie ciężko-
ści, ważenie, przesypy-
wanie orzechów, kaszta-
nów, żołędzi.

mieszanie barw. Analiza budowy grzyba.

Grupa  
gospodarcza:

Przygotowanie napoju 
– rozcieńczanie syropu 
leśnego z wodą.

Przygotowanie przekąski 
– orzechy z rodzynkami.

Przygotowanie przekąski 
– pieczywo chrupkie  
z dżemem jeżynowym.

Przekąska – koreczki 
w kształcie grzybków/
kanapka z serkiem grzy-
bowym.
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Grupa twórcza: Perforowanie wzoru 
drzewa.

konstruowanie drzew 
z odpadów (rolki po 
papierze toaletowym, 
skrawki tkanin).

Stemplowanie liśćmi. Przeplatanie paskami 
papieru szablonów ko-
szyków.

zabawy w kącikach 
aktywności według po-
trzeb dzieci. 

Aktywności na 
dworze

obserwacje przyrody.
zabawy z darem 1.

układanie rytmów. 
zbieranie liści, kaszta-
nów, żołędzi.

zabawy z ziemią i pia-
chem.

Słuchanie odgłosów 
przyrody. 
zabawa w „echo”.

zabawy oddechowe.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

zabawy ruchowe z pi-
łeczkami do piosenki 
pt.  „Tańcowała jesień” 
– rzucanie piłeczek,  
machanie piłeczkami.
układanie lasu – drzew, 
liści.
układanie ornamentów.

zabawy w kąciku darów.
eksplorowanie darów 2  
i 3. 
Przeliczanie darów.

zabawy darami 7–10  
– układanie lasu. 
Wycinanie szablonów 
drzew.
Wyszukiwanie drewnia-
nych elementów w sali.

kolorowanie kredkami  
i darami.
Gry planszowe –  
np. „Grzybobranie”.
obserwacje kory drzew 
pod lupą.

Swobodne zabawy  
z darami.
utrwalanie poznanych 
zabaw, piosenek i wier-
szy.

Podstawa  
programowa

1.2, 3.1-3.4, 7.2, 8.1, 
10.1, 11.1, 12.1, 13.6, 
14.2–14.3

5.4, 8.1, 10.1, 11.1, 
12.1, 13.1–13.3, 13.6, 
14.3

10.1, 11.1, 12.1, 13.6, 
14.3

8.1, 10.1, 11.1, 12.1, 
13.6, 14.3

10.1, 11.1, 12.1, 13.5 
–13.6, 14.3
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paźDziernik – TYDzieŃ 2.

Temat tygodnia: 

nasze po-
MYsłY, po co 
naM zMYsłY

Poniedziałek: 

SmAk

Wtorek: 

doTyk

środa: 

WzRok

Czwartek: 

SłuCh

Piątek: 

WęCh

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

Przedstawienie gościa 
[ludzik z koralików] – 
dyzio. 
Prezentacja wiersza  
j. Tuwima pt. „dyzio ma-
rzyciel” z wykorzystaniem 
darów lub obrazków.
Segregowanie opakowań 
po żywności na zdrowe  
i niezdrowe.
kreatywna mowa – Co 
by było, gdyby np. ludzie 
jedli tylko słodycze? Co 
by było, gdyby ludzie nie 
jedli warzyw? – przedsta-
wianie odpowiedzi  
w formie ruchowej.

masażyk dziecięcy:
Leci, leci pszczoła  
do Wojtaszka czoła… 
Wojtaszek śpi…

Szacowanie długości 
i wagi różnych przed-
miotów na podstawie 
dotyku.
określanie faktury 
darów i darów natural-
nych: gładki/szorstki/
chropowaty, miękki/
twardy, ciepły/zimny.
zabawa ze śpiewem:

Pięć paluszków,  
pięć paluszków  
prawa ręka ma,  
lewa ręka ma.  
Paluszki witamy,  
głośno przeliczamy,  
Ty i ja, Ty i ja.

oglądanie się w lusterku.
określanie koloru oczu  
i włosów swoich kolegów.
zabawy z piłeczkami – na-
uczyciel podnosi do góry 
piłeczki – zieloną, niebie-
ską, pomarańczową/brą-
zową – dzieci, które mają 
oczy w określonym kolo-
rze podskakują do góry.
nauczyciel rozdaje dzie-
ciom koła [kształt twarzy] 
oraz dary 7, 8, 9 i 10. 
dzieci przyglądają się po-
nownie swoim twarzom 
w lusterkach i układają 
swój autoportret z darów.

zabawa ruchowa:  
„Głowa, ramiona, kola-
na, pięty…”.
Poszukiwanie źródła 
dźwięku – zabawa  
w kole. nauczyciel za-
wiązuje oczy chętnemu 
dziecku. inne dziecko  
w kole otrzymuje instru-
ment i wygrywa rytm. 
dziecko z zawiązanymi 
oczami musi dojść do 
źródła dźwięku. 
zabawa w „Głuchy tele-
fon” (hasło: dary).

Pobudzenie zmysłu 
węchu – odgadywa-
nie zapachów  
z wacików (perfumy, 
mydło, przyprawy, 
herbaty smakowe).
Wyprawa badawcza 
– zapachy miasta.
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Praca w grupach 
zabawowo- 
-zadaniowych.
Grupa darów:

Projektowanie kuchni. 
układanie z kolorowych 
darów zdrowych potraw.

Segregowanie darów: 
ciężkie/lekkie, miękkie/ 
twarde.

układanie okularów  
z darów.

Wydobywanie dźwięku  
z różnych darów. 

zabawy według po-
trzeb dzieci.

Grupa  
badawcza:

mieszanie w wodzie  
cukru, soli, miodu.

Segregowanie materia-
łów: szorstki, miękki, 
twardy.

obserwacje darów lasu 
pod lupą. 
oglądanie odbić w luster-
ku zwykłym i powiększa-
jącym.

Wydobywanie dźwię-
ków – cicho/głośno. 
od czego zależy natęże-
nie dźwięku?

Grupa  
gospodarcza:

nalewanie wody do pi-
cia./hodowla przypraw.

obieranie mandarynek 
i bananów dla grupy./
hodowla przypraw.

Przygotowanie przekąski 
„na zdrowe oczy” – kroje-
nie marchwi, przesypywa-
nie pestek dyni./hodowla 
przypraw.

krojenie awokado – na 
dobry słuch./hodowla 
przypraw.

Grupa twórcza: Stemplowanie owocami. Stemplowanie rękami. malowanie autoportre-
tów farbami.

Wymyślanie haseł do-
tyczących zdrowego 
słuchu. 

Aktywności na 
dworze

zabawy ruchowe. eksplorowanie różnych 
materiałów i darów na-
turalnych.

obserwacje przyrodnicze. Wysłuchiwanie odgło-
sów przyrody.

zabawy badawcze 
– jak pachnie świat 
jesienią.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

 zabawy tematyczne  
i symboliczne z użyciem 
darów.
zabawy w kąciku gospo-
darczym.

Wyszukiwanie przed-
miotów o fakturze  
i wielkości wylosowa-
nych darów.
zabawy ruchowe z da-
rem 1.

Wyszukiwanie przedmio-
tów w kolorze darów.
zabawy z darem 1 („Ry-
muję i buduję…”, s. 9).
Różnicowanie darów.

konstruowanie według 
schematów, zabawy  
z wierszami – dar 6  
nr 231 – organy. („Ry-
muję i buduję…”, s. 99). 
Wystukiwanie rytmów.

zabawy badawcze 
– czy dary mają za-
pach. 
układanie ornamen-
tów – kwiaty.

Podstawa  
programowa

2.2, 2.5, 5.1, 10.1, 13.6, 
14.6

2.2, 2.5, 4.2, 10.1, 13.1, 
13.6

2.2, 2.5, 9.1, 10.1, 13.6, 
14.1

2.2, 2.5, 8.1–8.4, 10.1, 
13.6, 14.6

2.2, 2.5, 10.1, 13.6
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paźDziernik – TYDzieŃ 3.

Temat tygodnia: 

oTo barDzo 
ważna sprawa – 
sTrona lewa, 
sTrona prawa

Poniedziałek: 

kieRunki

Wtorek: 

nA GóRze Róże…

środa: 

PRAWA, LeWA

Czwartek: 

nAd, Pod

Piątek: 

dookołA

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

zabawa z darem 1: 
Piłeczki w podróż się wy-
brały,
bo świat taki jest wspa-
niały,
Jednak mapę zostawiły
i wszystkie się pogubiły.
Pomóż wrócić im z wy-
cieczki,
zaprowadź do domu 
zielone/niebieskie itp. 
piłeczki. (S. kustosz).
nauczyciel zaprasza 
dzieci do konstruowania 
domów dla piłeczek. na-
stępnie prosi wybrane 
dzieci, aby opowiedziały, 
jak dojść do ich domów.
zabawa integracyjna  – 
„Piłeczka z domu wyjrza-
ła”  („Rymuję i buduję…”, 
s. 12). 

zabawa z darem 1 – 
„Ptaszki” („Rymuję i bu-
duję…”, s. 8).
zabawa z darem 1 – 
„motylek” („Rymuję  
i buduję…”, s. 10).
określanie położenia 
przedmiotów w sali: 
wysoko/nisko.

zabawy konstrukcyjne 
(„Rymuję i buduję…”,  
s. 27–30).
Swobodne konstruowanie 
budowli. Wykonywanie 
poleceń nauczyciela: 
Połóż piłeczkę po prawej 
stronie domu. Połóż żółtą 
piłeczkę po lewej stronie 
domu.
układanie schematów 
dwoma rękami jednocze-
śnie.
układanie schematów 
prawą/lewą ręką.

zabawa z darem 1 –  
„Piłeczka z pudełka wyj-
rzała” („Rymuję i budu-
ję…, s. 9).
konstruowanie schema-
tów z daru 3 – nr 44, 20,  
z daru 4 – nr 112, 113.
zabawy ruchowe przy 
muzyce z piłeczkami – 
naśladowanie ruchów 
nauczyciela, wykonywa-
nie poleceń nauczyciela.

Wyprawa terenowa  
z kompasem, planem 
miasta i lornetkami.
zabawy badawcze  
w trakcie wyprawy  
– odmierzanie odle-
głości stopami. 
Przyglądanie się kra-
jobrazowi z jednego 
miejsca w różnych 
kierunkach.
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Praca w grupach 
zabawowo- 
-zadaniowych
Grupa darów:

układanie domów i dro-
gowskazów.

odwzorowywanie wy-
branych schematów we-
dług możliwości dzieci. 

odwzorowywanie sche-
matów.

odwzorowywanie wy-
branych schematów  
według możliwości dzie-
ci.

zabawy według 
upodobań dzieci.

Grupa  
badawcza:

zabawy z kompasem. mierzenie wysokości 
szafek w sali za pomocą 
darów.

oglądanie odbić budowli, 
rysunków w lustrze.

zabawy badawcze  
z wodą – co się utrzy-
muje na powierzchni,  
a co tonie.

Grupa  
gospodarcza:

Sprzątanie sali/znakowanie kącików/nauka podawania do stołu – układanie w odpowiednim miejscu tale-
rzy, noży, widelców, łyżek.

Grupa twórcza: Lepienie kuli z gliny – glo-
bus.

Lepienie sześcianu z gli-
ny – dom.

odciskanie dłoni w glinie. odciskanie stopy w gli-
nie.

Aktywności na 
dworze

zabawy tropiące. zabawa w chowanego. zabawy ruchowe. 
zabawa „Ciepło – zimno”.

określanie położenia 
przedmiotów i budyn-
ków w przestrzeni.

zabawa „karuzela”.
zabawy w kole.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

zabawy z piłeczkami  
w języku angielskim:  
Up and down, up and 
down, now turn the ball 
around… 
To the left, to the right, 
now it is time to start the 
flight! [na koniec dzieci 
podrzucają piłeczki].
konstruowanie schema-
tów – cz. 2.

zabawa z darem 2  
(„Rymuję i buduję…”,  
s. 22–27).
zabawy w języku angiel-
skim: 
Look at the balls,  
they want to Ely.  
They are flying low,  
they are flying high  
(S. kustosz)

Wyklaskiwanki, wyliczan-
ki.
zabawy przy piosence  
pt. „Ręka lewa, ręka pra-
wa”.

zabawa „Ciepło –  
zimno”.
konstruowanie według 
schematów (Segregator 
cz. 1, 2 i 3).

Sporządzenie mapy  
z wyprawy terenowej.
oglądanie map, atla-
sów.
budowanie miasta.

Podstawa  
programowa

2.2, 2.5, 10.1, 13.4, 14.5–
14.6, 16.1–16.3

2.2, 2.5, 10.1, 13.4, 
16.1–16.3

2.2, 2.5, 8.3, 10.1, 13.4, 
14.3

2.2, 2.5, 8.1–8.4, 10.1, 
13.4

2.2, 2.5, 10.1, 13.4
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paźDziernik – TYDzieŃ 4.

Temat tygodnia: 

na jesienne 
chłoDY –  

froeblowska 
rewia MoDY

Poniedziałek: 

TAńCoWAłA iGłA  
z niTką…

Wtorek: 

W SzAFie 

środa: 

jeSiennA modA  
RAdośCi dodA

Czwartek: 

FRoebLoWSki  
WybieG

Piątek: 

FRoebLoWSki  
PokAz mody

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

nauczyciel prezentuje 
na tablicy froeblowskiej 
akcesoria krawieckie: 
nici, materiały, nożyczki, 
igły, szablony do szycia, 
guziki. zachęca dzieci 
do nadania nazwy temu 
zbiorowi, np. „krawiecki 
niezbędnik”.
Prezentacja treści wiersza 
j. brzechwy pt. „Tańco-
wała igła z nitką” za po-
mocą darów 8 i 1.2.
Rozmowa kierowana  
w oparciu o wiersz.
nauczyciel pyta dzieci co 
jeszcze można uszyć – 
prezentuje obrazki, dzieci 
dzielą wyrazy na sylaby.

Wyliczanka: 
Wiosna, lato, jesień, zima,  
nic pór roku nie zatrzyma.  
Znam je ja, znasz je Ty. 
Raz, dwa, trzy!
W szafie mnóstwo 
ubrań mamy,  
sami się już ubieramy!
Wszystko umiem wkła-
dać sam,  
ram, tam, tam, ram, 
tam, tam.  
(S. kustosz)
nauczyciel przynosi 
walizkę, w której znaj-
dują się: czapka zimowa, 
kaszkietówka, rękawicz-
ki, szalik, strój kąpielo-
wy, parasol, skarpetki 
– segregowanie zgodnie 
z porami roku.

Spotkanie z ekspertem 
– wizyta krawca w przed-
szkolu/wizyta w pracowni 
krawieckiej.

nauczyciel zaprasza do 
wysłuchania utworów  
o różnym tempie i róż-
nym nastroju.
Rozmowa dotycząca 
preferencji muzycznych 
dzieci.
Wybór utworów do 
froeblowskiego pokazu 
mody.
Swobodne improwizacje 
ruchowe przy wybra-
nych utworach.

Prezentacja ubrań 
przygotowanych 
czasie prac w grupie 
twórczej.
ocena kreacji za po-
mocą określonego 
kodu z darów.
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nauczyciel zaprasza do 
zabawy ruchowej:
Dzieci ubrane w długie 
spodnie klasną. Dzieci 
ubrane w zielone bluzki 
skaczą 3 razy itp.
nauczyciel zaprasza do 
przeliczania, ile ubrań 
dzieci mają na sobie.

Praca w grupach 
zabawowo- 
-zadaniowych.

Grupa darów:

Przeplatanie daru 1.2. ozdabianie darami sza-
blonów ubrań.

Projektowanie biżuterii  
z darów 7, 8, 9, 10 i 1.1.

układanie wybiegu  
z darów 3, 4, 5, 6 i 8.

zabawy według po-
trzeb dzieci.

Grupa  
badawcza:

Segregowanie nici pod 
względem długości i ko-
lorów.

obserwowanie faktury 
ubrań pod lupą.

badanie faktury materia-
łu: gniotąca/niegniotąca.

zapieranie plan wodą  
i mydłem.

Grupa  
gospodarcza:

Składanie ubrań w szafkach. Porządkowanie garderoby.

Grupa twórcza: Wykonanie ubrań z dostępnych materiałów na piątkowy pokaz mody.

Aktywności na 
dworze

obserwacje drzew igla-
stych.

obserwowanie ubiorów. zabawy ruchowe. oglądanie witryn skle-
powych.

zabawy integracyjne.
zbieranie jarzębiny.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

układanie szkatułek na 
nici.
Przeplatanie daru 1.2.

układanie oraz projek-
towanie szaf z darów 3, 
4, 5 i 6.

Wycinanie ubrań z gazet, 
przyklejanie na kartkę. 

układanie schematów 
do wierszy („Rymuję  
i buduję…”, s. 76–78, 82, 
86).

nawlekanie korali  
z jarzębiny. 
Tworzenie kasztano-
wych ludków.
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nawlekanie daru 1.1.
Perforowanie papieru.

układanie wzorów.
Wycinanie.

układanie po śladzie –  
zabawy manualne  
z darem 10.

Podstawa  
programowa

 2.4, 3.2, 9.1, 10.1, 11.1, 
13.4, 14.6

2.4, 4.2, 5.4, 9.1, 10.1, 
11.1, 13.1

1.1, 2.4, 3.1–3.3, 10.1, 
11.1 

2.4, 8.1–8.4, 10.1, 11.1 1.2, 2.4, 3.4, 10.1, 
11.1

oprac. mgr sylwia kustosz, edukator froebel.pl 
przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 12 w lublinie, 

Uniwersytet Marii curie-skłodowskiej w lublinie


