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styczeń  

TYDZIEŃ 4.: TworZYmY obraZY – ZImowE krajobraZY 
 

Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Ewelina Śliwa, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: ZImowE krajobraZY na bIEgunIE

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Podróż z Freblusiem” – witanie się z pacynką stworzoną z darów, która będzie towarzyszyć 
dzieciom przez cały tydzień.

Frebluś nigdy nie widział śniegu; nie wie, jaka jest zima; nigdy nie widział zimowego krajobrazu 
i chciałby, aby dzieci pokazały mu to wszystko w tym tygodniu.

2. Zabawa słowna „Zima jest…” – wzbogacanie słownictwa dzieci. Dzieci przekazują sobie piłecz-
kę z daru 1 i kończą zdanie: Zima jest…/ Zimą lubię… Frebluś dowiaduje się, jaka jest zima.

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do wysłuchania wiersza E. Śliwy pt. „Na biegunie”:

Jest taka kraina bardzo daleko,
za niejedną górą i niejedną rzeką,
Gdzie cały rok panuje chłód, 
gdzie dokoła tylko śnieg i lód.
Mieszkają tam ludzie Eskimosami zwani,
nie mają aut, jeżdżą saniami.
Igloo, tak ich dom nazywa się.
Co to za kraina – czy już wiesz?

4. „Zima na biegunie” – rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego wiersza oraz na pod-
stawie ilustracji. Dzieci opowiadają Freblusiowi o życiu ludzi na biegunie północnym.

5. „Kto mieszka na biegunie?” – dzieci wybierają obrazki zwierząt żyjących na biegunie północ-
nym lub południowym.

6. „Zdjęcie z bieguna” – praca grupowa. Układanie zimowego krajobrazu na dużym czarnym bry-
stolu z darów w kolorze białym. Po skończeniu układania Frebluś robi zdjęcie pracy, czyli pierw-
szego zimowego krajobrazu w jego albumie.

7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: wsZęDZIE bIało

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Dlaczego zimą jest tak biało?” – swobodne wypowiedzi dzieci na pytanie zadane przez Fre-
blusia (który dowiaduje się, czym jest śnieg). Słuchanie wiersza S. Kustosz pt. „Sypią się z nieba…” 
(S. Kustosz, „Rymuję i buduję…”, s. 41).

2. „Śnieżynkowe zabawy” – każde dziecko otrzymuje 2 wycięte z papieru chmury oraz wore-
czek/kopertę z 10 białymi darami-śnieżynkami. Zabawy matematyczne związane z przeliczaniem 
śnieżynek, dodawaniem i odejmowaniem, np.: Ile śnieżynek jest w Waszej kopercie? Na jednej 
chmurce połóż 3 śnieżynki, a na drugiej 4. Ile śnieżynek jest razem? Zabawa matematyczna z dzie-
leniem po równo: Ile masz śnieżynek? Podziel je tak, aby na każdej chmurze było ich po tyle samo.

3. „Połóż śnieżynkę” – zabawa z piłeczkami z daru 1 doskonaląca orientację przestrzenną i w 
schemacie własnego ciała. Każde dziecko otrzymuje  piłeczkę-śnieżynkę, którą kładzie w odpo-
wiednim miejscu według poleceń nauczyciela, np. przed sobą, na lewym ramieniu, pod krzesłem 
itd.

4. „Takie same śnieżynki” – dzieci otrzymują od nauczyciela obrazki gwiazdek śniegowych. Pod-
czas trwania melodii muszą odnaleźć taką samą śnieżynkę u innego dziecka i połączyć się w pary.

5. „Lustrzane odbicie” – praca w parach. Dzieci otrzymują kartkę z narysowaną połową śnieżynki i 
układają z darów jej drugą połowę. Frebluś robi zdjęcia śnieżynek do swojego zimowego albumu.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: ZImowE krajobraZY w górach

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „W górach” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat górskiego krajobrazu na podstawie ilu-
stracji oraz własnych przeżyć. Frebluś dowiaduje się czegoś nowego o innych zimowych krajobra-
zach.

2. „Kraina Trzech Gór” E. Śliwy – teatrzyk stolikowy w wykonaniu dzieci. Przygotowanie przez 
dzieci scenografii i postaci z darów według instrukcji nauczyciela, podział ról. Słuchanie opowia-
dania czytanego przez nauczyciela i odgrywanie go przez dzieci.

*
ScENOGRAFIA: trzy góry (z pudełek darów), na ich szczytach: kula, walec i sześcian, domy do-
okoła gór, elementy przyrody (śnieg), sanie, pokrywki od pudełek do wykonania zjeżdżalni.
POstaci: mieszkańcy krainy – klocki w jednym kolorze z daru 1.1: kule, walce i sześciany, wszyscy 
ustawieni przy odpowiednich górach, zawodnicy – trzy wybrane klocki.

Była sobie Kraina Trzech Gór. W tej krainie każda góra była inna: jedna na szczycie miała kulę, 
druga walec, a trzecia sześcian. Mieszkańcy tych gór też byli inni: jedni byli w kształcie kuli, 
drudzy w kształcie walca, a trzeci w kształcie sześcianu. Wszyscy mieszkańcy Krainy Trzech Gór 
żyli zgodnie i spokojnie: razem się uczyli, bawili i pracowali. Pewnego roku zima była mroźna i 
długa. Całą Krainę pokrywała gruba warstwa śniegu. Pogoda nie sprzyjała spotkaniom, a do 
wielu miejsc można było dotrzeć tylko saniami. Z tej zimowej nudy w Krainie powstał pomysł 
urządzenia zawodów zjeżdżania z górki. Mieszkańcy każdej z gór mieli wybrać najlepszego za-
wodnika, który stanie do walki.
Rozpoczęły się treningi oraz budowa torów do zjeżdżania na trzech górach. W końcu nadszedł 
dzień, na który wszyscy czekali. Mieszkańcy cieszyli się, że pogoda nareszcie pozwoliła im się 
spotkać i oglądać te wspaniałe zawody. Zawodnicy już przygotowywali się do wyścigu, kiedy 
nagle… stało się coś niespodziewanego! Zawodnik Kula wykrzyknął: „Po co te zawody? Przecież 
wiadomo, że ja wygram! Kule są najszybsze!”. Na to odpowiedział zawodnik Walec: „Dobre so-
bie! Nie masz ze mną szans! Długo trenowałem… nie pokonacie mnie!”. Zawodnik Sześcian był 
wściekły: „Już ja wam pokażę!”. Rozpoczęła się wielka kłótnia, nie tylko między zawodnikami, 
ale też pomiędzy mieszkańcami – każdy bronił swoich zawodników. Zrobiła się okropna wrza-
wa, a tak niemiłych słów nie było słychać w tej Krainie nigdy!
Nagle wszystko ucichło, bo dał się słyszeć pierwszy dzwon wzywający zawodników na start. 
Między mieszkańcami zapanowała nerwowa atmosfera. Po drugim dzwonie zawodnicy ruszyli 
w dół po swoich torach. Kula pomknęła szybciutko po torze. Walec na początku nie mógł ruszyć 
z miejsca, ale przewrócił się na drugi bok i też zsunął się w dół. Sześcian próbował co sił jak 
najszybciej zjechać, ale słabo mu to wychodziło. Był bardzo smutny, a wraz z nim mieszkańcy-
-sześciany. Kule szalały z radości na mecie i cieszyły się ze zwycięstwa, ale też wyśmiewały 
sześcian, który powoli zmierzał ku mecie. Walce też się cieszyły z drugiego miejsca – nie były 
przecież tak słabe jak sześciany. Jednak kule bardzo się wywyższały i wyśmiewały także walce. 
Znów rozpoczęła się wielka kłótnia. Dobrze, że zaczął padać gęsty śnieg – mieszkańcy uciekli do 
domów, a niemiłe słowa w końcu ustały.
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Wszyscy czuli się nieswojo, bo zawody wcale nie przyniosły im radości. Wszyscy ze wszystkimi 
się pokłócili! Mijały długie tygodnie, a mieszkańcy ze sobą nie rozmawiali i nie odwiedzali się. 
To już nie była ta sama Kraina! Zapanował smutek, ale każdy był zbyt dumny, aby przeprosić.
Widząc to wszystko, Trzy Góry postanowiły działać. Zwołały do siebie wszystkich mieszkańców 
i zapytały: „Dlaczego się pokłóciliście? Dlaczego w naszej Krainie jest tak smutno?”. Mieszkańcy
znów zaczęli się przekrzykiwać i kłócić: „Bo oni nie umieją w ogóle zjeżdżać! A my was nie lu-
bimy! Śmieją się z nas! To my jesteśmy najlepsi! Nie, bo my!”. „STOP!” – zagrzmiały Trzy Góry. 
„Czy naprawdę aż tak bardzo się od siebie różnicie? Czy nie ma między wami nic wspólnego?” 
Mieszkańcy zdziwieni rozejrzeli się dookoła. Rzeczywiście mieli różne kształty, dzięki którym 
mieli inne zdolności, ale mieli też ze sobą wiele wspólnego… Wszyscy mieli taki sam kolor! Zro-
zumieli, że mimo wielu różnic, tak naprawdę wiele ich łączy! Wszyscy mieli dość kłótni, smutku. 
Rozpoczęły się wielkie przeprosiny: walce przepraszały kule, kule przepraszały sześciany, a sze-
ściany przepraszały walce. Trzy Góry oznajmiły: „Na znak naszej zgody od dziś nie będziemy 
już dźwigać na naszych szczytach figur. Zbudujemy z nich pomnik na środku naszej krainy, aby 
przypominał nam, że wiele nas łączy!”. I ustawiły na środku sześcian, na sześcianie walec, a na 
walcu kulę. A w Krainie Trzech Gór już nigdy nie słychać było kłótni.

3. „W Krainie Trzech Gór” – praca grupowa na dywanie. Malowanie białymi pastelami na wielu 
złączonych czarnych kartkach górskiego krajobrazu.

Frebluś robi zdjęcia Krainy Trzech Gór do swojego albumu z krajobrazami (podczas przedstawie-
nia i po namalowaniu Krainy przez dzieci).

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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cZWARTEK: ZImowa muZYka

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Zimowe instrumenty” – wykonywanie grzechotek z opakowań po jogurcie oraz białych pro-
duktów (które kojarzą się ze śniegiem): cukru, soli, białej fasoli, ryżu. Ozdabianie instrumentów 
śniegowymi gwiazdkami.

2. Granie akompaniamentu do utworu B. Straussa pt. „Pizzicato”.

3. Słuchanie utworu A. Vivaldiego pt. „cztery pory roku. Zima” – układanie z darów obrazków 
pod takim samym tytułem.

Frebluś robi pamiątkowe zdjęcia zimowym krajobrazom inspirowanym muzyką klasyczną.

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: ZImowE krajobraZY Dookoła nas

Przebieg dnia:

1. Spacer po okolicy przedszkola. Każde dziecko niesie ramkę wyciętą z kolorowego papieru i szu-
ka zimowych obrazów, które można oprawić w tę ramkę. 

Frebluś robi zdjęcia dostrzeżonych przez dzieci obrazów.

2. „Zimowy album Freblusia” – wspólne oglądanie zdjęć robionych w ciągu całego tygodnia przez 
pacynkę (prezentacja na komputerze). Opisywanie zimowych krajobrazów stworzonych przez 
dzieci.


