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WRZESIEŃ  

TYDZIEŃ 1.: A JA WOLĘ NASZE PRZEDSZKOLE  
 

Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr Sylwia Kustosz, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: NASZA GRUPA

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy z darem 1:

… piłeczka z pudełka wyjrzała  
i do dzieci pomachała.  
Rozejrzała się wokoło,  
z kim przywita się wesoło? 
/Piłka wkoło podróżuje… („Rymuję i buduję…”, s. 12).

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do wysłuchania treści wiersza B. Formy pt. „Dzieci i zabawki” ilu-
strowanej za pomocą darów:

Ela ma lalkę, samolot Tomek, 
z klocków Mateusz buduje domek. 
Pluszowy piesek siedzi w kąciku, 
Krzyś na cymbałkach gra przy stoliku.

3. Rozmowa w oparciu o wiersz. Zabawa z darem 1:

Piłka pyta: raz, dwa, trzy  
– Jakie zabawki lubisz Ty? [wypowiedzi dzieci].

4. Nauczyciel na środku koła stawia duży worek. Chętne dzieci za pomocą dotyku próbują odgad-
nąć, co jest w środku.

5. Segregowanie zabawek z worka na tzw. mały i duży świat. Ekspozycja w kąciku darów.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: W NASZEJ SALI

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Zabawy z darem 2: 

Moja buzia jest gładziutka,  
jak ta kula okrąglutka. 
Teraz pogłaszcz kulę czule.  
Czy dokoła widzisz kule? (S. Kustosz).

2. Nauczyciel stawia na środku koła walizkę/pudełko z wyposażeniem do kącików. W toku rozmo-
wy utrwala z dziećmi nazwy kącików, przypomina zabawy, jakie można podejmować w poszcze-
gólnych kącikach. 

3. Dzieci po w 4 grupach wybierają akcesoria odpowiednie do kącika, w którym dziś pracują.

4. Nauczyciel rozdaje dzieciom piłeczki i wydaje polecenia od orientacji w schemacie własne-
go ciała (np. połóż piłeczkę przed sobą; trzymaj piłeczkę nad sobą; przykryj piłeczkę prawą 
dłonią itp.) do orientacji w przestrzeni (np. żółte, czerwone i zielone piłeczki odwiedzają kącik 
twórczy; pomarańczowe i fioletowe piłeczki bawią się w kąciku badawczym; wszystkie piłeczki 
patrzą w górę/w prawo/w lewo itp.).

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: WSPÓLNE ZABAWY

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel prosi dzieci, aby poznały za pomocą dotyku przedmioty znajdujące się w worecz-
ku (korale).

2. Nauczyciel rozdaje dzieciom dary: 1, 7, 9, 10, 1.1 i 1.2 (tak, aby wszyscy mieli przed sobą 
przedmioty w kolorach podstawowych i pochodnych). Następnie prosi dzieci, aby ułożyły przed 
sobą korale w odpowiedniej kolejności (chętne dzieci wymyślają kolejność, np.: czerwony, zie-
lony, żółty, pomarańczowy, niebieski, fioletowy).

3. Nauczyciel recytuje wiersz S. Kustosz pt. „Kłótnia korali”, dzieci odkładają wymieniane po 
kolei korale.

Pokłóciły się korale,  
mocno, głośno, niebywale.
Tak się poobrażały,  
że się rozsypały.
Pierwszy spadł niebieski, śmiał się z zielonego.
I mówił, że jest ładniejszy od niego.
Drugi spadł zielony, żółtego obrażał,
swoimi słowami smutku mu przysparzał.
Trzeci skoczył pomarańczowy i łzy w oczach miał,
bo koralik żółty też się z niego śmiał.
Czwarty się oderwał koralik czerwony
kłótnią swych kolegów bardzo zasmucony.
Piąty się potoczył koral fioletowy,
do rozstania z resztą też już był gotowy.
Ostatni – żółty koralik
oderwał się jak pozostali.
I z pięknego naszyjnika nic już nie zostało…
Czy tych 6 korali się dobrze zachowało?

4. Rozmowa w oparciu o wiersz dotycząca relacji społecznych.

5. Nauczyciel prosi dzieci, by pocieszyły i pogodziły korale, mówiąc np. Koraliku zielony, jesteś 
piękny, bo jesteś w kolorze trawy. Koraliku pomarańczowy, jesteś piękny, bo jesteś w kolorze 
zachodzącego słońca itp.

6. Zabawa ruchowa z darem 1:

Roztańczyły się korale  
i nie chciały przestać wcale.
Raz, dwa, trzy,  
z czerwonym koralem zatańcz Ty (itd.).

7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: ŚPIEWY I PLĄSY

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do rysowania kół w powietrzu i wspólnego śpiewania utworu 
„Koło” S. Kustosz na melodię „Panie Janie”:

Małe koło, duże koło.
Raz, dwa, trzy,
raz, dwa, trzy.
Rysujemy koła,
rysujemy koła.
Ja i Ty, Ja i Ty!

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej zabawy z kulą – „Zabawa z kulą” S. Kustosz

Raz, dwa, raz i dwa,
stańmy w kole Ty i ja.
Wszyscy razem stwórzmy koło,
wszyscy bawmy się wesoło.
Wszyscy razem stwórzmy koło,
wszyscy bawmy się wesoło.  
[dzieci łapią się za ręce, chodząc wkoło]
Raz, dwa, raz i dwa,
stańmy w kole Ty i ja.
Wszyscy razem stwórzmy krąg, 
[nauczyciel wprowadza do zabawy kulę; wszyscy zatrzymują się i przekazują kulę z rąk do rąk] 
kula krąży z rąk do rąk.
Wszyscy razem stwórzmy krąg,
kula krąży z rąk do rąk.
Raz, dwa, raz i dwa,
stańmy w kole Ty i ja.
Po podłodze kula mknie,  
[dzieci kucają i turlają wkoło kulę]
ode mnie do Ciebie turla się.
Po podłodze kula mknie,
ode mnie do Ciebie turla się.
Raz, dwa, raz i dwa,
siądźmy w kole Ty i ja. 
[dzieci siadają w kręgu i powoli toczą do siebie kulę]
Kula dość ma już swawoli,
wkoło toczy się powoli.
Kula dość ma już swawoli,
wkoło toczy się powoli.
Raz, dwa, raz i dwa,
w kole siedzisz Ty i ja.
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Czas na odpoczynek mamy,
więc w kuleczki się zwijamy. 
[dzieci robią tzw. okrągłe plecy, zwijają się w „kulę”]
Czas na odpoczynek mamy,
więc w kuleczki się zwijamy. 

3. Dzieci wymyślają melodię do poznanej zabawy.

4. Nauczyciel zaprasza dzieci do innych zabaw w kole np.: „Stary niedźwiedź”, „Kółko graniaste”, 
„Dwóm tańczyć się zachciało”.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).

PIĄTEK: POZNAJEMY OKOLICE

Przebieg dnia:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci na wycieczkę dookoła przedszkola.

2. Po powrocie dzieci mają czas na aktywność według własnych potrzeb w kącikach aktywności.

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnego lub indywidualnego budowanie miejsc i budowli 
napotkanych w czasie spaceru. Prace mogą być wyeksponowane w kąciku darów.


