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

listopaD – tYDZiEŃ 1.

Temat tygodnia: 

Za górami, Za 
lasami bYła 

kraina usłana 
Zamkami

poniedziałek: 

zamki nie bardzo 
weSołe

Wtorek: 

kwAdRAT, TRójkąT  
i koło – TyLe zAmków 

SToi wkoło

Środa: 

wSiAdAmy w pociąg  
z dALekA, TyLe zAmków 

TAm nA nAS czekA

Czwartek: 

bAL nA zAmku

piątek: 

w poSzukiwAniu 
zAmków

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

„zamki nie bardzo weso-
łe” – rozmowa w oparciu 
o wiersz o dobrych  
i złych emocjach.
praca w grupach na 
dywanie – ozdabianie 
konturów zamków opisa-
nych w wierszu (szarego, 
niebieskiego i czerwo-
nego) oraz jednego po 
przemianie dokonanej  
w bajce przez dzieci. 

„zamkowe kształty” – 
nauczyciel prezentuje  
na dywanie ilustracje 
zamków (np. kolorowan-
ki lub przygotowane  
z darów) – każdy zamek  
z użyciem jednego 
kształtu: kwadratu, koła 
i trójkąta. 
nazywanie figur geome-
trycznych, przeliczanie 
boków. 
praca w grupach na  
dywanie – konstruowa-
nie zamków z poszcze-
gólnych kształtów.

„który zamek jest  
piękniejszy?”– rozmowa 
na temat architektury 
zamków, próby okre-
ślenia z czego zostały 
zbudowane, jakie są 
elementy tych budowli 
(wieże, fosa, most zwo-
dzony, mur).

„zatańczmy menueta” – 
zabawy taneczne, two-
rzenie układu tanecz-
nego, nauka wspólnego 
tańca (cała grupa) oraz 
tańca w parach.

„co to znaczy być kró-
lewną i rycerzem” – 
rozmowa tematyczna  
w oparciu o bajkę  
n. usenko pt. „królew-
na gburka” .



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

2

praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

konstruowanie szczęśli-
wego zamku wraz z jego 
mieszkańcami.

konstruowanie zamków 
według własnego po-
mysłu

konstruowanie zamków 
w oparciu o ilustracje 
przyniesione przez na-
uczyciela.

„bal na zamku” –  
ilustrowanie darami 
balu, z użyciem postaci  
z tzw. małego świata.

zabawy w kącikach  
aktywności według  
potrzeb dzieci. 

grupa  
badawcza:

„Smaki i miny” –  
próbowanie produktów  
o różnych smakach,  
obserwacja w lusterku 
min wywołanych przez 
te smaki.

obserwacja figur  
przestrzennych (dar 2),  
badanie sześcianów  
z daru 3 – ubieranie  
w siatki, oblepianie pla-
steliną, porównywanie 
ich z figurami płaskimi.

„z którego to zamku?” 
– wyszukiwanie wśród 
fragmentów elementów 
zamków, dopasowywa-
nie ich.

„dźwięki są różne” – 
tworzenie dźwięków  
z różnych przedmiotów, 
porównywanie z dźwię-
kami wydobywanymi 
przez instrumenty.

grupa  
gospodarcza:

„Szczęśliwe ciasteczka” 
– przygotowanie poczę-
stunku.

„kanapki geometrycz-
ne” – przygotowanie 
kanapek w różnych 
kształtach.

„królewskie babeczki”  
– ozdabianie babeczek, 
przygotowanie poczęs- 
tunku.

„Sok dla tancerzy” – 
przygotowanie soku  
z jabłek i marchwi.

grupa  
twórcza:

zamki z grochu i patycz-
ków – zabawa konstruk-
cyjna.

zamek z figur – stwo- 
rzenie pracy metodą 
origami płaskiego.

„zamek” – malowanie 
techniką TwAL.

„w świecie muzyki” – 
wysłuchanie fragmen-
tów utworów muzycz-
nych (różne style), próby 
określenia ich tempa, 
nastroju.
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Aktywności na 
dworze

wyścigi – zabawy rucho-
we w zespołach.

poszukiwanie figur 
geometrycznych w prze-
strzeni dookoła przed-
szkola. 

Rysowanie zamków kre-
dą na chodniku.

zabawy tradycyjne  
w kole („Stary niedź-
wiedź mocno śpi”,  
„baloniku” itp.). 
zabawy na placu zabaw.

wycieczka (w miarę 
możliwości) do najbliż-
szego zamku lub  
w okolice przedszkola 
(poszukiwanie budyn-
ków kojarzących się  
z zamkiem).

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„król kaprys” – układa-
nie budowli do wiersza 
S. kustosz („Rymuję  
i buduję…”, s. 32). 
wymyślanie innych  
kaprysów króla, budo-
wanie ich według wła-
snego pomysłu.

„zamki – odrysowywan-
ki” – obrysowywanie 
kształtów (dary i/lub 
szablony figur geome-
trycznych), tworzenie 
w ten sposób obrazów 
zamków.

wyliczanki i wierszyki – 
zabawy z darami („dar 
zabawy. metodyka  
i propozycje…”, s. 209–
214).

układanie z darów 
kształtów piękna  
i ornamentów (swobod-
ne oraz według wzoru).

 „w zaczarowanym 
zamku” – układanie 
wspólnego obrazu po-
przez dodawanie przez 
każdego uczestnika 
określonej liczby ele-
mentów. 
wspólne wymyślanie 
historii do powstałego 
obrazu.

podstawa  
programowa

1.1, 1.2, 2.5, 3.1–3.3, 
4.3, 9.2, 10.1

1.2, 4.1, 4.2, 9.2, 10.1, 
13 

1.2, 3.2, 4.1, 4.2, 9.1, 
10.1

1.2, 6.5, 8.2–8.4, 10.1 1.2, 3.1, 6.5, 9.1, 10.1



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

4

listopaD – tYDZiEŃ 2.

Temat tygodnia: 

WEDrujEmY, 
WęDrujEmY, 

nasZą polskę 
poZnajEmY

poniedziałek: 

LubLin – moje  
miasto rodzinne

Wtorek: 

od moRzA Aż po góRy 
– podRóż po poLSce

Środa: Czwartek: 

poLSkA –  
nASzA ojczyznA

piątek: 

wARSzAwA –  
nASzA SToLicA

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

„Lub – Lin” – nauczyciel-
ka prezentuje w teatrzy-
ku stolikowym lubelską 
legendę.  
Rozmowa na temat  
treści legendy.  
praca w grupach na 
dywanie: układanie 
historyjki obrazkowej, 
opisywanie ilustracji, 
numerowanie kolejności 
ilustracji klockami nume-
rycznymi z daru 5P.

„wisła” – zapoznanie  
z wierszem cz. janczar-
skiego, praca z mapą 
polski.  
nauczyciel prezentuje 
różne rodzaje map, 
dzieci określają zauwa-
żone różnice.  
nauczyciel kładzie na 
podłodze dużą mapę 
polski, dzieci układają 
sznurówki z daru 1.2. 
wokół granic i wzdłuż 
wisły.  
zaznaczenie na mapie 
położenia: gór, morza, 
warszawy, Lublina.

11 LiSTopAdA 
 

święTo odzySkAniA 
niepodLegłości

Rozmowa w oparciu 
 o doświadczenia i wie-
dzę dzieci na temat 
symboli narodowych, 
określenie zasad zacho-
wania podczas śpiewa-
nia hymnu narodowego, 
rozmowa o szacunku do 
symboli. 
nauczyciel prezentuje 
dzieciom symbole naro-
dowe i odtwarza „mazu-
rek dąbrowskiego”. 
powtórzenie tekstu 
pierwszej zwrotki oraz 
refrenu hymnu.

„warszawa wczoraj 
i dziś” – oglądanie 
zdjęć przedstawiają-
cych stolicę – współ-
czesną i dawną.
porównywanie zdjęć, 
omawianie różnic. 
nauczyciel zachęca 
dzieci do wyrażania 
swojej opinii, która 
warszawa podoba im 
się bardziej. 
„bazyliszek” – zapo- 
znanie z legendą 
warszawską. omó-
wienie treści legendy, 
próby umiejscowie-
nie jej w czasie (okre-
ślania: dawno/nie-
dawno), które zdjęcia 
warszawy lepiej pa-
sują do legendy.
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praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

„moje miasto” – konstru-
owanie miasta z darów.

„mapa polski” –  
układanie polski  
z darów na konturze 
mapy.

układanie za pomocą 
darów flagi polski.

„warszawskie zabyt- 
ki” – ozdabianie  
darami konturów 
budynków.

grupa  
badawcza:

oglądanie i porówny-
wanie herbów: Lublina, 
ełku, piaseczna, kozienic, 
kędzierzyna-koźla.

pomiary na mapach 
polski.  
odmierzanie za pomocą 
sznurówek i patyczków  
z daru 8 odległości  
np. między Lublinem  
i warszawą, górami  
i morzem.

praca z flagami różnych 
państw europejskich, 
oglądanie, porównywa-
nie do polskiej flagi. 

puzzle: składanie 
w całość pociętych 
obrazków prezentu-
jących zabytki war-
szawy.

grupa  
gospodarcza:

„cebularz” – przygoto- 
wanie poczęstunku z tra- 
dycyjnego lubelskiego 
cebularza.

„Rozmowy przy herba-
cie” – przygotowanie 
herbaty malinowej, 
podanie herbatników, 
nakrycie do stołu.

kanapki z miodem lub 
dżemem domowej  
roboty.

przygotowanie kakao 
dla całej grupy (dla 
dzieci uczulonych na 
mleko lub kakao –
herbaty).

grupa  
twórcza:

„koziołek lubelski” –  
wyklejanie kuleczkami  
z bibuły herbu Lublina.

„piękna nasza polska 
całą” – tworzenie  
albumu najładniejszych 
miejsc naszej ojczyzny  
z prac dzieci (koloro-
wanki ozdabiane do-
wolną, wybraną przez 
dzieci, techniką).

„płynie wisła, płynie” 
– opracowanie układu 
tanecznego do muzyki.

„bazyliszek” – przy-
gotowanie kukiełek 
z drewnianych łyżek, 
tkanin i wełny.
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Aktywności na 
dworze

Spacer alejkami osiedla, 
obserwacja najbliższej 
okolicy przedszkola.

zabawy poszukiwawcze 
w ogrodzie przedszkol-
nym. 
odczytywanie mapy 
skarbów.

„jedzie pociąg” –  
wyprawa w podróż na  
placu zabaw. 
poszukiwanie symboli 
miast: Lublina, warsza-
wy, gdańska, wrocła-
wia.

gry zespołowe  
na placu zabaw  
(np. „zbijak”, „Raz, 
dwa, trzy, baba jaga 
patrzy” itp.). 

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

oglądanie różnego rodza-
ju map, porównywanie 
ich.
budowanie z darów 
miast i wsi według wła-
snego pomysłu i wyobra-
żeń.

wycinanie konturów 
mapy polski i ozdabia-
nie według własnego 
pomysłu: kredkami, da-
rami, kolorowym  
papierem.

zabawy ruchowe  
z piłeczkami z daru 1  
do piosenki pt. „jestem  
polakiem” (wykonanie: 
niezwykłe Lekcje  
Rytmiki). 

zabawa w teatr – 
przygotowanie  
w grupach występów 
teatralnych z 
użyciem kukiełek 
przygotowanych 
przez grupę twórczą.

podstawa  
programowa

1.2, 2.2, 3.2, 3.3, 4.2, 9.1, 
10.1 

1.2, 2.2, 9.1, 10.1, 13.5, 
14.3, 14.7, 15.3

1.2, 2.2, 3.2, 3.3, 4.2, 
8.1, 8.3, 8.4, 9.1, 10.1, 
15.3, 15.4

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.4, 
7.1, 7.2, 9.1, 10.1
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listopaD – tYDZiEŃ 3.

Temat tygodnia: 

kroplE,  
kropElki, 

WoDnE figiElki

poniedziałek: 

kRopeLkowe  
podRóże

Wtorek: 

kRopeLkA do  
kRopeLki

Środa: 

mALowAnA wodA

Czwartek: 

pLuSk, chLuST, kAp, 
chLAp – wodnA  

muzykA

piątek: 

wodA – co już  
o niej wiemy?

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

nauczyciel czyta dzie-
ciom opowiadanie  
pt. „przygoda srebrnej 
kropelki” (zmodyfiko- 
wane opowiadanie h. be- 
chlerowej pt. „jedna 
srebrna kropla, oprac.  
e. ścibak).
prezentacja obiegu wody 
w przyrodzie za pomocą 
obrazów z darów i ilu-
stracji do opowiadania. 
Rozmowa na temat jego 
treści, wspólne omówie-
nie obiegu wody. 

nauczyciel recytuje 
wiersz e. ścibak  
pt. „do kropelki kropel-
ka”. 
wspólne i samodzielne 
przeliczanie kropel,  
porównywanie ilości. 
Stosowanie liczebników 
głównych i porządko-
wych.

nauczyciel prezentuje 
dzieciom reprodukcje 
dzieł sztuki przedstawia- 
jących wodę. 
Rozmowa na temat  
obrazów, wybór najład-
niejszego według dzieci. 
w grupach na dywanie 
tworzenie z darów obra-
zów inspirowanych  
reprodukcjami. 

nauczyciel odtwarza 
odgłosy wody, zachęca 
dzieci do odgadywania 
i nazywania tych odgło-
sów. następnie rozdaje 
dzieciom gazety, folię 
aluminiową, reklamów-
ki, z których próbują 
wytworzyć odgłosy po-
dobne do usłyszanych 
wcześniej.

wycieczka do mpwik 
lub spotkanie  
z ekspertem w przed-
szkolu.

praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

„woda w przyrodzie”  
– tworzenie ilustracji  
z darów (rzeka, jezioro, 
morze, deszcz, śnieg).

„deszczowa pogoda za 
oknem” – ilustrowanie 
darami deszczowej po-
gody.

dzieci wybierają repro-
dukcję nieilustrowaną 
wcześniej i tworzą  
z darów obraz inspirowa-
ny dziełem sztuki.

Swobodna interpretacja 
„muzyki wody” z wyko- 
rzystaniem darów – 
układanie kształtów 
piękna i natury. 

zabawy według 
upodobań dzieci.
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grupa  
badawcza:

„wrze, paruje i zamarza” 
– obserwacja wody  
w różnych stanach sku-
pienia. 

„Skąd bierze się deszcz?” 
– doświadczenie z uży-
ciem podgrzewacza, 
wody i lusterka.

„co się rozpuszcza  
w wodzie?” – doświad-
czenia z wodą (wsypywa-
nie do wody różnych pro-
duktów: soli, cukru, kaszy, 
ryżu, kawy, piasku). 
obserwacja ich rozpusz-
czalności w wodzie.

klej z wody – sklejanie 
dwóch szkiełek przy 
pomocy wody, próby 
odklejenia ich. 
wlewanie wody do róż-
nych naczyń, słuchanie 
odgłosów, jakie wydaje 
woda w metalowej, 
plastikowej i szklanej 
misce.

zabawy według 
upodobań dzieci.

grupa  
gospodarcza:

„woda jest zdrowa” – 
przygotowanie wody  
z cytryną, miętą, sokiem 
owocowym.

opieka nad roślinami  
w sali przedszkolnej – 
podlewanie kwiatów. 

prace porządkowe  
w kąciku gospodarczym 
oraz kąciku lalek – wycie-
ranie powierzchni wilgot-
ną ściereczką, wycieranie 
do sucha, porządkowanie 
zabawek, sprzętów i na-
rzędzi. 

galaretka – przygoto-
wanie galaretki w po-
łówkach pomarańczy na 
podwieczorek.

grupa  
twórcza:

„mokre na mokrym” – 
malowanie wodą i farba-
mi akwarelowymi.

„mokre na mokrym” – 
malowanie wodą i bi-
bułą.

„mokre na mokrym” – 
malowanie wodą i farba-
mi plakatowymi (nakry- 
wanie obrazka folią spo-
żywczą, marszczenie folii 
– w rowkach zbiera się 
woda i po wyschnięciu 
powstaje ciekawy efekt 
geometryczny). 

„mokre na mokrym” – 
tworzenie kleksów  
z kolorowych farb na 
mokrym podkładzie, 
rozdmuchiwanie ich za 
pomocą słomki do  
napojów.
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Aktywności na 
dworze

Spacer po kałużach  
w kaloszach. 
obserwacja kałuż. 

Spacer w deszczu –  
wyjście na dwór  
w odpowiednim stroju 
(płaszcz przeciwdeszczo-
wy, kalosze, parasol).

Rysowanie kredą na 
chodniku, skrapianie  
obrazów wodą (a jeśli  
pogoda „dopisze” –  
deszczem).
obserwacja efektów  
rozmycia obrazu.

wyścigi między kałużami 
– slalom. 
zabawy swobodne na 
placu zabaw.

obserwacje kropel 
deszczu na różnych 
powierzchniach:  
urządzenia zabawo-
we na placu zabaw, 
trawa, opadłe liście.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„co by było gdyby zabra-
kło na świecie wody” – 
kreatywna mowa.
oglądanie zdjęć: pustyni, 
sawanny, puszczy tropi-
kalnej.
Tworzenie z darów dwóch 
krain: z wodą i bez wody. 

„worek skarbów” –  
rozpoznawanie za po-
mocą dotyku, smaku lub 
węchu (woda, kostki  
lodu, krochmal, perfu-
my, kisiel, woda z so-
kiem owocowym itp.).

oglądanie albumów  
fotograficznych o tematy-
ce wodnej. 
układanie z darów kształ-
tów piękna kojarzących 
się z wodą (kropla, śnie-
gowa gwiazdka, mroźne 
obrazy).

„Szuru, szuru, szuru” –  
nauka wiersza i. Salach,  
zapamiętywanie tekstu, 
ilustracja ruchowa wier-
sza.
Swobodne konstruowa-
nie z darów.

Turniej wiedzy  
o wodzie.
zagadki o wodzie – 
odgadywanie zaga- 
dek tekstowych,  
słuchowych i obraz-
kowych. 

podstawa  
programowa

1.2, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 
5.1, 9.1, 10.1

1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 4.3, 
5.1, 9.1, 10.1, 12.2

1.2, 2.2, 2.5, 3.2, 3.3, 4.1, 
4.3, 9.1, 9.3, 10.1

1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 
5.3, 5.4, 8.2–8.4, 9.1, 
10.1

3.2, 3.3, 4.1, 4.3
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listopaD – tYDZiEŃ 4.

Temat tygodnia: 

gDY nastajE 
niEpogoDa, 

głoŚno  
WZYWa nas 
prZYroDa

poniedziałek: 

LiSTopAdowA  
pogodA

Wtorek: 

kartki  
z kALendARzA 

Środa: 

deSzcz jeST  
piękny

Czwartek: 

muzykA  
pAnA LiSTopAdA

piątek: 

pRezenTujemy  
pogodę

propozycje  
spotkań  
w porannym kole

„Listopad” – teatrzyk  
stolikowy do wiersza  
w. grodzieńskiej. 
Rozmowa na temat  
wiersza. 
obserwacja pogody za 
oknem, rozmowa na  
temat listopadowej aury.
w grupach układanie 
na dywanie obrazków 
zjawisk atmosferycznych 
pasujących do kolejnych 
pór roku (każda grupa 
jedną porę roku).

nauczyciel prezentuje 
dzieciom opowiadanie 
e. ścibak pt. „jak pan 
Listopad zgubił kartkę  
z kalendarza”.
Rozmowa na temat  
treści opowiadania, 
wymienianie dni tygo-
dnia, pór roku, a także 
wymienianie czynności 
wykonanych przez boha-
tera opowiadania oraz 
czynności, o której zapo-
mniał.
w grupach na dywanie 
ilustrowanie darami 
prac pana Listopada.

nauczycielka prezentuje 
dzieciom reprodukcje ob-
razów przedstawiających 
deszcz. 
porównywanie ich z wcze-
śniej poznanymi repro-
dukcjami prezentującymi 
wodę. 
Rozmowa na temat obra-
zów. 
„Ten obraz podoba mi się, 
dlatego że…” – kreatywna 
mowa – wyrażanie swojej 
opinii, uzasadnianie wy-
boru.

nauczyciel zapoznaje 
dzieci z wierszem i. Sa-
lach pt. „ulewa”. 
dzieci ilustrują instru-
mentami odgłosy wy-
mieniane w utworze. 
„pan Listopad gra…” – 
zabawy przy piosence, 
ilustrowanie ruchem 
tekstu, tworzenie  
akompaniamentu. 
oglądanie ilustracji 
(zdjęć) prezentujących 
instrumenty wymienio-
ne w piosence, słucha-
nie wydawanych przez 
nie dźwięków.

dzieci oglądają  
ilustracje – symbole 
zjawisk atmosferycz-
nych. 
nazywanie symboli  
i określanie, w któ-
rych porach roku  
one występują, a w 
których nie. 
Stosowanie określeń: 
często, rzadko, czasa-
mi, nigdy.
oglądanie prognozy 
pogody – omówienie 
filmiku. 
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praca w grupach zabawowo-zadaniowych

grupa  
darów:

Skonstruowanie z darów 
kalendarza pogody, uzu-
pełnienie go symbolami 
zjawisk atmosferycznych 
zaobserwowanych za 
oknem.

układanie z darów pracy 
zapomnianej przez pana 
Listopada.
uzupełnienie kalenda-
rza pogody w kolejnym 
dniu.

Tworzenie inspirowanych 
reprodukcjami obrazów  
z darów.
uzupełnienie kalendarza 
pogody w kolejnym dniu.

konstruowanie instru-
mentów wymienionych 
w piosence pt. „pan  
Listopad gra…”.
uzupełnienie kalenda-
rza pogody w kolejnym 
dniu.

zabawy według po-
trzeb dzieci.
uzupełnienie kalen-
darza pogody  
w kolejnym dniu.

grupa  
badawcza:

obserwacja kropel przez 
lupę, pod mikroskopem. 

oglądanie różnego typu 
kalendarzy, wyszukiwa-
nie różnic, ustalanie do 
czego służą. 

obserwacja pogody za 
oknem; jeśli jest deszczo-
wa – oglądanie kropel 
spływających po szybach, 
jeśli deszczu zabraknie –  
rozpryskiwanie wody na 
lustrze.

„Skąd się biorą chmu-
ry?” – eksperyment. 

grupa  
gospodarcza:

przygotowanie herbaty  
z miodem i cytryną.

przygotowanie kanapek 
z miodem.

przygotowanie herbaty  
z lipy z sokiem malino-
wym.

przygotowanie kanapek 
z białym serem i mio-
dem.

grupa  
twórcza:

„parasol” – przeplatanka. „mój kalendarz pogody” 
– przygotowanie karty 
kalendarza oraz symboli 
zjawisk atmosferycz-
nych.

„malowanie deszczu” – 
tworzenie obrazów za 
pomocą spryskiwacza  
i wody zabarwionej barw-
nikami spożywczymi. 
malowanie na sztalugach, 
aby woda mogła swobod-
nie spływać.

„jaki to instrument?” – 
dopasowywanie zdjęć 
instrumentów do od-
tworzonych dźwięków.
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Aktywności na 
dworze

Spacer z parasolami. 
zabawy na placu zabaw.

zabawy z chustą anima-
cyjną na placu zabaw.

malowanie farbami na 
folii spożywczej lub na 
płótnie (w zależności od 
pogody – jeśli będzie mo-
kro, farba z folii będzie 
spływać).

Spacer do najbliższego 
sklepu muzycznego  
lub np. domu kultury,  
gdzie można obejrzeć 
instrumenty. 

Spacer alejkami osie-
dla (w najbliższym 
otoczeniu przed-
szkola) – obserwacja 
zmian w przyrodzie 
późną jesienią.

inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

„parasole, parasole” – 
dobieranie w pary para-
soli. 
układanie z darów  
parasoli według własne-
go pomysłu.

„Tydzień” – wysłuchanie 
wiersza j. brzechwy, roz-
mowa na temat dzieci 
pana Tygodnia. 
nauka wyliczanki „Ty-
dzień” – zapamiętanie 
kolejnych dni tygodnia.

konstruowanie bramy  
z daru 6 (karta nr 237).
wysłuchanie wiersza  
S. kustosz („Rymuję i bu-
duję…”, s. 100). 
„jaka kraina znajduje się 
za tą bramą?” – mowa 
kreatywna. 
układanie z darów wymy-
ślonych przez dzieci krain.

„nasza orkiestra” – dzie-
ci wybierają dowolny 
dar. 
na polecenie nauczyciela 
stukają darem w różne  
powierzchnie, wytwarza-
jąc dźwięki. 
nauczyciel odtwarza 
wybrany utwór muzyki 
klasycznej i wspólnie  
z dziećmi tworzą akom-
paniament.

„mapa pogody” – 
przygotowanie mapy 
pogody, przyklejanie 
na niej obrazków 
zjawisk atmosferycz-
nych. 
„prezentacja pogo-
dy” – zabawy aktor-
skie – prezentowanie 
pogody z użyciem 
mapy pogody na 
wzór oglądanych 
filmików z prognozą 
pogody. 

podstawa  
programowa

1.2, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 
5.1, 9.1, 10.1, 11.1

1.2, 2.2, 3.2, 5.1, 9.1, 
10.1, 11.1, 13.6

1.2, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 
9.1, 10.1

1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3, 
8.1, 8.3, 8.4, 9.1, 10.1

3.3, 7.1, 7.2, 11.1, 
11.2

oprac. mgr Ewelina Ścibak, Edukator froebel.pl
przedszkole nr 76 z lublinie 


