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WRZESIEŃ  

TYDZIEŃ 2.: OwOcE – w nIch ZDrOwE są mOcE  
 

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

PONIEDZIAŁEK: jabłKO

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do odgadywania, co znajduje się w woreczku sensorycznym za 
pomocą zmysłów dotyku i smaku (jabłko).

2. Nauczyciel rozkraja jabłko i częstuje nim chętne dzieci.

3. Nauczyciel umieszcza w woreczku sensorycznym jabłko, kulę, wełnianą piłeczkę. Dzieci różni-
cują fakturę przedmiotów. Wyciągają te wskazane przez nauczyciela. 

4. Wyszukiwanie cech wspólnych oraz różnic: jabłko – kula – piłeczka.

5. Nauczyciel prezentuje tekst wiersza L. Krzemienieckiej pt. „Jabłka”:

Wniosły dzieci [koraliki z daru 1.1 nawleczone na sznurówki z daru 1.2] z sadu koszyk przepeł-
niony [pudełko po darze 5] 
jabłek żółtych [piłeczki], jabłek kraśnych, jabłuszek zielonych.
Teraz trzeba jabłka dobrze poukładać
i pomyśleć, które jabłko do czego się nada.
Które do zjedzenia, które do pieczenia?
Które zaś na marmoladę, które do suszenia?

6. Rozmowa w oparciu o wiersz:
— Jakie były jabłka? 
— Skąd dzieci je wzięły?
— Co można zrobić z jabłek?

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

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1.  Zabawa integracyjna z darem 1:

Roztańczyła się piłeczka,  
wyskoczyła z pudełeczka. 
Tańczy, tańczy i wiruje,  
kręci się i podskakuje. 
Raz, dwa, trzy,  
zatańcz z nią Ty. 
[w czasie recytacji nauczyciel wprawia piłeczkę w różne ruchy, które naśladują dzieci].

2. Nauczyciel wprowadza w tematykę, mówiąc, że do skakania, tańczenia itp. potrzebna jest 
siła, a siłę możemy czerpać z witamin zawartych w owocach. 

Pewnego dnia…
Wpadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka. 
Lecz śliweczka wpaść nie chciała, 
bo śliweczka niedojrzała.
[nauczyciel tworzy „fartuszek” ze sznureczka pomarańczowej piłeczki i wrzuca do niego po kolei 
piłeczki: żółtą (gruszka), czerwone (jabłuszka), a zieloną (niedojrzała śliweczka) trzyma w górze].

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do przeliczania owoców (piłeczek).

4. Nauczyciel rozdaje dzieciom piłeczki. Wszyscy recytują wyliczankę, rytmicznie rzucając i łapiąc 
piłeczki. Następnie dzieci wybierają po 2 koraliki z daru 1.1. Wystukują nimi rytm wyliczanki.

5. Nauczyciel pyta dzieci, w jakich kolorach wybrały koraliki oraz jakie owoce są w takich kolo-
rach. 

6. Nauczyciel pyta, jakie kształty mają ich koraliki i jakie owoce mają takie kształty.

7. Zabawa w sklep – przeliczanie owoców (koralików): nauczyciel zaczyna zabawę, mówiąc np. 
chcę kupić 2 jabłka od Zuzi, śliwkę od Gosi oraz truskawkę od Krzysia. Wskazane dzieci układają 
na tablicy froeblowskiej swoje owoce (koraliki). Wspólnie z grupą je przeliczają. Następnie na 
zakupy idą wybierane dzieci itd.

8. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: OwOcOwY KOsZ

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel  stawia na środku sali kosz z owocami przykryty chustą. Dzieci próbują odgadnąć 
zawartość kosza.

2. Dzieci nazywają owoce znajdujące się w koszu, określają ich kolory.

3. Nauczyciel prosi, aby dzieci wyobraziły sobie, że ich palce to pędzle i spróbowały na dywanie 
lub w powietrzu namalować taki kosz z owocami.

4. Nauczyciel prezentuje na tablicy obraz A. Gaweł-Krajskiej „Owoce”.
Aktywności wokół obrazu:

— wymyślanie tytułu;
— opisywanie obrazu;
— wskazywanie patyczkami z daru 8, jakich barw użyła artystka.

5. Nauczyciel rozkłada na środku dywanu kolorowankę w formacie A3 „Owocowy kosz”  
(zob. załącznik). Dzieci przynoszą z kącika kolorowe dary. Po kolei wypełniają kontury obrazu 
wybranymi przez siebie darami.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: grusZKa

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel układa z darów i wprowadza do treści piosenki:

Za chwilę zaśpiewamy piosenkę o sadzie, w którym rosły piękne drzewa (dary 8 i 9), a na nich 
dojrzałe gruszki (dar 10). Posłuchajcie piosenki:

2. Nauczyciel śpiewa lub prezentuje nagranie piosenki „Pac, gruszka do fartuszka”  
(muzyka: A. Szaliński, słowa: S. Karaszewski)

Pod owocami zgina się grusza,
wiatr konarami gruszy porusza!
Ref. Pac, gruszka, pac, gruszka,
hop, do fartuszka.
Spadają gruszki od soku miękkie,
nad gruszą krążą osa i szerszeń!
Ref. Pac, gruszka…
Ja choć nie jestem szerszeniem, osą
też lubię gruszki pachnące rosą!
Ref. Pac, gruszka…
Stanę pod gruszą i w mój fartuszek
dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek!
Ref. Pac, gruszka…

3. Nauczyciel rozdaje dzieciom piłeczki. Na słowa: „Pac gruszka…, hop do fartuszka” dzieci rzu-
cają piłeczki i próbują je złapać.

4. Dzieci dzielą się na grupy zabawowo-zadaniowe. Nauczyciel przydziela każdej grupie jedną 
zwrotkę piosenki, do której dzieci mają opracować układ ruchowy.

5. Wspólne śpiewanie piosenki i prezentowanie opracowanych ruchów.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: ZnamY OwOcE

Przebieg dnia:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci na wspólny spacer do pobliskiego sklepu/straganu z owocami. 
Można przydzielić dzieciom pytania, na które będą szukać odpowiedzi (np. Które owoce są dro-
gie? Jakich owoców najwięcej kupują ludzie? Czy wszystkie owoce można kupić przez cały rok? 
Jakie są owoce sezonowe?).

2. Podsumowanie wyjścia, dzielenie się uzyskanymi odpowiedziami.

3. Budowanie sklepów/straganów z darów.


