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

WRZESIEŃ – TYDZIEŃ 1.

Temat tygodnia: 

A JA WOLĘ NASZE  
PRZEDSZKOLE

Poniedziałek: 

NASZA GRUPA

Wtorek: 

W NASZeJ SALI

Środa: 

WSPÓLNe ZAbAWY

Czwartek: 

ŚPIeWY I PLĄSY

Piątek: 

PoZNAJeMY oKoLICe

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

b. Forma „Dzieci i za- 
bawki” – teatrzyk sto-
likowy. Nazywanie za-
bawek, segregowanie 
akcesoriów tzw. małego  
i dużego świata.

Segregowanie wypo-
sażenia do kącików: 
twórczego, badawczego, 
darów i gospodarczego. 
określanie położenia 
kącików w sali.

„Kłótnia korali” – insce-
nizacja wiersza S. Ku-
stosz za pomocą darów. 
Rozmowa kierowana  
w oparciu o wiersz.

Zabawy w kole: „Stary 
niedźwiedź”, „Kółko  
graniaste”, „Dwóm  
tańczyć się zachciało”.

Wyprawa terenowa 
– poznawanie okolicy 
przedszkola.

Praca w grupach 
zabawowo- 
-zadaniowych.
Grupa darów:

Układanie portretów 
dzieci za pomocą darów.

W tygodniu 1. pracy aktywności w grupach zabawowo-zadaniowych  
są takie same dla wszystkich grup w celu wprowadzenia schematu/  

utrwalenia cyklu i pełnej integracji grupy.

Zabawy w kącikach 
aktywności według po-
trzeb dzieci. 

Grupa  
badawcza:

obserwowanie przez 
lupę siebie i kolegów.  
obserwowanie się  
w lusterku.

Grupa  
gospodarcza:

Porządkowanie sali.

Grupa twórcza: Układanie piosenki/wier-
szyka dla całej grupy.
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Aktywności na 
dworze

Zabawy z piłką. 
budowanie w piaskow-
nicy zamku dla całej 
grupy.

Zabawy z akcesoriami  
z kącika badawczego.

obserwacja kolorów  
w otoczeniu przyrodni-
czym. 

Zabawy integracyjne  
w kole. 
Zabawy na placu zabaw.

Rysowanie kredą, kija-
mi po ziemi/piasku. 
Zabawy ruchowe.

Inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

Zabawy integracyjne 
z darem 1 (S. Kustosz, 
„Rymuję i buduję. Ry-
mowanki i wiersze do 
darów”).
Zabawy paluszkowe.

Zabawy badawcze z da-
rami 1 i 2 (b. bilewicz-
-Kuźnia, „Dar zabawy. 
Metodyka i propozycje 
zajęć z dziećmi według 
założeń pedagogicznych 
Froebla”, s. 195–197).
Nauka dziecięcych ma-
sażyków.

Zabawy manipulacyjne  
z darami 1 i 2 („Rymuję  
i buduję…”, s. 23–25).
Zabawy integracyjne  
z darem 1. 
Układanie obrazów  
z darów.

Układanie kompozycji 
z daru 9 (utrwalanie 
kształtu koła).
Układanie ornamentów 
(swobodne oraz według 
wzoru).
Zabawy ruchowe z da-
rem 2. 

budowanie domów dla 
piłeczek (swobodne 
konstrukcje, konstru-
owanie wg schema-
tów).
odzwierciedlanie za po-
mocą darów poznanych 
w czasie spaceru miejsc 
i budynków.

Podstawa  
programowa

1.1, 1.2, 1.5, 2.5, 3.1, 
3.2, 6.5, 9.1, 10.1

2.5, 4.1, 4.2, 6.5, 9.1, 
10.1 

2.5, 6.5, 9.1, 10.1 2.5, 6.5, 8.1, 9.1, 10.1 2.5, 6.2, 6.5, 9.1, 10.1
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WRZESIEŃ – TYDZIEŃ 2.

Temat tygodnia: 

OWOCE –  
W NICH ZDRO-
WE SĄ MOCE

Poniedziałek: 

JAbŁKo

Wtorek: 

ŚLIWKA

Środa: 

oWoCoWY KoSZ

Czwartek: 

GRUSZKA

Piątek: 

ZNAMY oWoCe

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

Wielozmysłowe poznanie 
jabłka – dotyk, węch, 
smak. 
Różnicowanie za pomocą 
dotyku: jabłko, piłka, pi-
łeczka wełniana, kula. 
Zapoznanie z treścią 
wiersza L. Krzemieniec-
kiej pt. „Jabłka” z uży-
ciem darów 1 i 1.1.

„Spadła gruszka do far-
tuszka” – wyklaskiwanie 
rytmu wyliczanki.
Wystukiwanie rytmu za 
pomocą darów. 
Zabawy matematyczne 
– przeliczanie owoców 
(piłeczek z daru 1), na-
zywanie kolorów, rozpo-
znawanie kształtów.

Rozmowa na temat ob-
razu A. Gaweł-Krajskiej 
„owoce”. 
określanie nazw oraz 
kształtów owoców. 
Wymyślanie tytułu dla 
dzieła sztuki. 
Kolorowanie darami ob-
razu „owocowy koszyk”. 

Nauka piosenki „Pac 
gruszka” – ilustrowa-
nie tekstu piosenki za 
pomocą darów według 
pomysłu nauczyciela. 
Zabawy ruchowe do 
podkładu muzycznego 
(podrzucanie piłeczek 
na słowa: „Pac gruszka, 
pac gruszka…”. 
Wspólne śpiewanie.

Wyjście do sklepu  
z owocami lub na 
stragan. 

Praca w grupach 
zabawowo- 
-zadaniowych.
Grupa darów:

Układanie z darów ja-
błek, koszyków na jabłka.

Układanie rytmów  
z darów. 

odwzorowywanie obrazu 
A. Gaweł-Krajskiej  
„owoce” za pomocą  
darów.

Wystukiwanie rytmu  
darami. 
Układanie obrazu do 
treści piosenki.

Zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.

Grupa  
badawcza:

Analiza budowy jabłka.
obserwacje pod lupą.

Segregowanie pestek  
i ziarenek. 
obserwacje pod lupą.

Porównywanie właściwo-
ści owoców (masy, kształ-
tu, wprawianie w ruch).

Zabawy badawcze  
z owocami w misce  
z wodą. 

Grupa  
gospodarcza:

Mycie i krojenie jabłek. Mycie śliwek i gruszek. Układanie owoców w ko-
szyku.

Przygotowanie sałatki 
owocowej.
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Grupa twórcza: Stemplowanie jabłkiem. Układanie kompozycji  
z owoców.

Przeplatanie szablonów 
koszyków.

Układanie kompozycji  
z owoców.

Zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.

Aktywności na 
dworze

Zabawy z różnymi piłka-
mi. 

obserwacje owoców 
różnych drzew.

Zabawy ruchowe. Wspólne śpiewanie po-
znanej piosenki. 
Zabawy integracyjne.

Zawody sportowe.

Inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

Zabawy ruchowe  
z darem 1 („Rymuję i bu-
duję…”, s. 11–12).
Zabawy manipulacyjne  
z darami 1.1 i 1.2.

Tworzenie zbiorów  
z kolorowych darów.
Układanie kształtów 
owoców z darów 7, 8 i 9.
Kolorowanki tematycz-
ne.

Utrwalanie nazw kolorów 
w zabawach z darami 1, 
7, 8, 9, 10, 1.1 i 1.2.

Układanie koszyków na 
owoce z darów 3–6.
Dopasuj połówki owo-
ców – zabawa z mozaiką 
geometryczną (dar 7).

Zabawy w sklep. 
Zabawy matema-
tyczne – przeliczanie 
darów.
Układanie wspólnych 
budowli z wykorzy-
staniem akcesoriów 
tzw. małego i dużego 
świata.

Podstawa  
programowa

2.5, 3.1, 3.2, 5.1, 9.1, 
10.1

2.5, 4.2, 5.1, 9.1, 10.1, 
13.1

2.5, 5.1, 9.1, 9.3, 10.1 2.5, 5.1, 8.1, 9.1, 10.1 2.5, 6.2, 9.1, 10.1
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WRZESIEŃ – TYDZIEŃ 3.

Temat tygodnia: 

WARZYWA –  
W NICH ZDRO-

WIE SIĘ UKRYWA

Poniedziałek: 

PoZNAJeMY  
WARZYWA

Wtorek: 

WARZYWNA  
KŁÓTNIA

Środa: 

WARZYWNe  
ŁAMIGŁÓWKI

Czwartek: 

WARZYWNA  
oRKIeSTRA

Piątek: 

W PoSZUKIWANIU 
WARZYW

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

„Co lubimy” – rozmowa 
w oparciu o wiersz I. Sa-
lach.
Zabawa językowa z da-
rem 1 – „Powiedz, co 
lubisz”.

Analiza wiersza pt. „Na 
straganie” – próba  
określania kształtów 
(okrągły/nieokrągły). 
określanie kolorów  
warzyw. 
Podział dzieci na 
2–3-osobowe zespoły, 
losowanie warzyw wy-
stępującym w wierszu.
Układanie z darów 
kształtów wylosowa-
nych warzyw.

Rozwiązywanie zagadek, 
układanie z darów na ko-
lorowych kartkach.
Zabawy z woreczkiem 
sensorycznym – rozpo-
znawanie warzyw.
Dopasowywanie koloro-
wych darów do kolorów 
warzyw.

Warzywna orkiestra – 
ustalenie muzycznych 
kodów. 
odtwarzanie rytmów 
według ustalonego 
kodu.

oglądanie filmów 
przyrodniczych.

Praca w grupach 
zabawowo- 
-zadaniowych
Grupa darów:

Układanie obrazu  
„To lubię”.

Układanie straganów, 
sklepów, półek sklepo-
wych.

Układanie kształtów  
warzyw. 
Uzupełnianie darami  
konturów warzyw.

Wystukiwanie melodii 
do hasła: „Warzywa,  
warzywa, w nich zdro-
wie się ukrywa”.

Zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.

Grupa  
badawcza:

Poznawanie właściwości 
warzyw – miękkie/twar-
de, ciężkie/lekkie, małe/
duże itp.

Zabawy warzywami  
w wodzie.

Dopasowanie nakrętek 
do słoików na warzywne 
przetwory.

Zabawy słuchowe –  
jakie dźwięki wydają 
warzywa. 
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Grupa  
gospodarcza:

Segregowanie owoców  
i warzyw w kąciku gospo-
darczym.

Mycie warzyw z kącika 
gospodarczego.

Segregowanie warzyw  
do pojemników. 

Skomponowanie  
składników do sałatki 
warzywnej. 

Zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.

Grupa twórcza: Lepienie z gliny kształtów 
warzyw.

Perforowanie papieru – 
kontury warzyw.

Układanie kompozycji  
z warzyw.

opracowanie układu 
tanecznego do piosenki 
„Pac gruszka”.

Aktywności na 
dworze

Układanie rytmów  
z darów naturalnych. 

Wyścigi lub skoki  
wzwyż/w dal.

obserwacje roślin  
w ogrodzie.

Grabienie liści. Sadzenie żołędzi.

Inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

Zabawy ruchowe z da-
rem 1. 
Zabawy w języku angiel-
skim („Dar zabawy. Me-
todyka…”, s. 224). 
Kolorowanie darami  
obrazków tematycznych.

Zabawy badawcze – 
odmierzanie długości/
szerokości warzyw za 
pomocą daru 8. Porów-
nywanie kształtów –  
zabawy z darami 2 i 7. 

Układanie konturów  
obrazków darem 10.
Zabawy manipulacyjne.
Konstruowanie z darów  
z użyciem akcesoriów  
tzw. małego i dużego 
świata.

„Jestem muzykantem 
konszabelantem” –  
wystukiwanie melodii  
z wykorzystaniem darów.
Zabawy akcesoriami  
z kącika twórczego.

Projektowanie wła-
snych ogrodów.
Układanie ornamen-
tów i kształtów natu-
ralnych.
Zabawy akcesoriami 
z kącika badawczego 
oraz gospodarczego 
– obserwowanie  
warzyw pod lupą.

Podstawa  
programowa

2.5, 3.1, 3.2, 5.1, 9.1, 
10.1

2.5, 4.2, 5.1, 9.1, 10.1, 
13.5

2.5, 5.1, 9.1, 10.1 2.5, 5.1, 8.1, 9.1, 10.1 2.5, 5.1, 9.1, 10.1
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WRZESIEŃ – TYDZIEŃ 4.

Temat tygodnia: 

KOŃCZY SIĘ 
WRZESIEŃ, 

NADESZŁA JUŻ 
JESIEŃ

Poniedziałek: 

W PARKU

Wtorek: 

DARY JeSIeNI

Środa: 

KoLoRY JeSIeNI

Czwartek: 

JeSIeNNA MUZYKA

Piątek: 

JeSIeNNe ZMIANY

Propozycje  
spotkań  
w Porannym kole

Teatrzyk stolikowy do 
wiersza b. Formy  
pt. „Jesienią w parku”. 

Przeliczanie, układanie 
rytmów. 
Zabawy matematyczne 
w oparciu o wiersz  
pt. „Szal Pani Jesieni”.

Zabawa sensoryczna – 
rozpoznawanie darów 
naturalnych. 
Układanie kompozycji  
z darów naturalnych:  
liści, kasztanów, orze-
chów, żołędzi.

Improwizacje ruchowe  
z wykorzystaniem darów 
do utworu A. Vivaldiego 
„Jesień”.
Układanie obrazów  
z darów do poznanego 
utworu.

obserwacje przy-
rodnicze w trakcie 
spaceru. 
Fotografowanie przy-
rody. 

Praca w grupach 
zabawowo- 
-zadaniowych.

Grupa darów:

Układanie bram do parku 
(„Rymuję i buduję…”,  
s. 62).

Układanie ornamentów 
według schematów. 

Układanie ornamentów  
z darów oraz darów natu-
ralnych.

Układanie jesiennych 
zamków według sche-
matów lub swobodne.

Zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.

Grupa  
badawcza:

obserwacja pod lupą  
darów naturalnych  
(kasztanów, żołędzi,  
orzechów, liści). 

Suszenie liści w gazecie. Mieszanie barw – ekspe-
rymenty z farbami.

Porównywanie dźwię-
ków wydawanych przez 
dary naturalne zam- 
knięte w słoiku, puszce, 
drewnianym pudełku itp. 

Grupa  
gospodarcza:

Zamiatanie wokół kącika 
gospodarczego – jesien-
ne porządki.

Wycieranie półeczek  
w kąciku gospodarczym.

Porządkowanie przybo-
rów w kąciku gospodar-
czym.

Segregowanie darów 
naturalnych w kąciku 
darów.
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Grupa twórcza: Nawlekanie koralików  
z jarzębiny lub daru 1.1.

Przeplatanie papieru – 
szal dla Jesieni. 

Stemplowanie liśćmi. Tworzenie kasztano-
wych ludzików.

Zabawy w kącikach 
aktywności według 
potrzeb dzieci.

Aktywności na 
dworze

Poznajemy odgłosy parku 
(„Dar zabawy. Metody-
ka…”, s. 235).

oględziny drzewa („Dar 
zabawy. Metodyka…”,  
s. 235).

Jesienni detektywi – wy-
szukiwanie barw w czasie 
spaceru.

Rozmowa z drzewem 
(„Dar zabawy. Metody-
ka…”, s. 238).

odrysowywanie kory 
drzew na papierze.

Inne aktywności  
i zabawy z dara-
mi

Wspólne przygotowywa-
nie teatrzyków stoliko-
wych do znanych wierszy.
Nauka wyliczanki  
S. Kustosz „Kula, sze-
ścian, walec”. 

ozdabianie darami sza-
blonów szalików oraz 
sukni Jesieni.
Układanie postaci „Je-
sień”.
Zabawy przy piosenkach 
o tematyce jesiennej.

Zabawy w kąciku twór-
czym.
Komponowanie korali dla 
Jesieni z daru 1.1.
Przeplatanie – suknia, 
szal, włosy Jesieni – dar 
1.2.

Zabawy w kąciku twór-
czym. 
Relaksacja przy muzyce.
Tworzenie inscenizacji 
na temat: „Jesień” z wy-
korzystaniem darów.

Układanie drzew.
Tworzenie prze-
strzennej makiety 
parku.
Zabawy przy muzyce. 
Utrwalanie pozna-
nych wierszy.

Podstawa  
programowa

2.5, 3.1, 3.2, 9.1, 10.1, 
12.1 

2.5, 8.1, 9.1, 10.1, 12.1, 
13.1

2.5, 4.2, 9.1, 10.1 2.5, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 
8.4, 9.1, 10.1

2.5, 6.2, 9.1, 10.1, 
12.1

oprac. mgr Sylwia Kustosz, Edukator Froebel.pl 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


