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WRZESIEŃ  

TYDZIEŃ 4.: koŃcZY sIę wrZEsIEŃ, naDEsZła jEsIEŃ  
 

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

PONIEDZIAŁEK: w Parku

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Wyklaskiwanka: 

Wiosna, lato, jesień, zima, 
nic pór roku nie zatrzyma. 
Znam je ja, znasz je Ty, 
raz, dwa, trzy. (S. Kustosz)

2. Nauczyciel eksponuje na tablicy froeblowskiej: jarzębinę, żołędzie, kasztany. Następnie prosi 
dzieci o nazwanie darów naturalnych, podział słów na sylaby, podanie skojarzeń z przyniesiony-
mi darami.

3. Nauczyciel zachęca do obejrzenia teatrzyku stolikowego (z wykorzystaniem darów Froebla 
oraz darów naturalnych) do wiersza B. Formy pt. „Jesienią w parku”:

Jarzębina i żołędzie
w parku pełno jest ich wszędzie. [drzewa ułożone z darów 8 i 9]
Zbieraj wszystko do koszyka  
– woła Paweł i Monika. [ludziki z koralików z daru 1.1]
Wiatr powiewa, deszczyk pada,
a tu grad kasztanów spada. [krople deszczu to niebieskie punkty z daru 10]
Lecą liście i żołędzie,
śmiechy dzieci słychać wszędzie.
Będzie ludzik kasztanowy,
za nim piesek żołędziowy.
Z jarzębiny koraliki
dla laleczki Weroniki.

4. Rozmowa w oparciu o wiersz:
— Gdzie były dzieci?
— Co widziały?
— Co można zrobić z kasztanów, żołędzi, jarzębiny, liści?
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5. Zabawa ruchowa z piłeczkami:

Wieje wietrzyk: 
szu, szu, szu. [dzieci machają piłeczkami nad głową]
Kapie deszczyk:
lu, lu, lu. [dzieci podrzucają i łapią piłeczki]
Chrapie jeżyk:
chrap, chrap, chrap. [dzieci tulą piłeczki w rączkach]
Turla się kasztan:
łap, łap, łap. [dzieci toczą swoje piłeczki] (S. Kustosz)

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: DarY jEsIEnI

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Utrwalenie zabawy z piłeczkami:

Wieje wietrzyk: 
szu, szu, szu. [dzieci machają piłeczkami nad głową]
Kapie deszczyk:
lu, lu, lu. [dzieci podrzucają i łapią piłeczki]
Chrapie jeżyk:
chrap, chrap, chrap. [dzieci tulą piłeczki w rączkach]
Turla się kasztan:
łap, łap, łap. [dzieci toczą swoje piłeczki] (S. Kustosz)

2. Wyklaskiwanka:

Wiosna, lato, jesień, zima, 
nic pór roku nie zatrzyma. 
Znam je ja, znasz je Ty,  
raz, dwa, trzy. (S. Kustosz)

3. Nauczyciel recytuje wiersz:

Pod drzewami chodzi Jesień,
chodzi Jesień zadumana
– Już mnie mrozy ziębią z rana.
Wkrótce przyjdą chłody, deszcze,
a tu płaszcza i szala nie mam jeszcze.
Wiem, co zrobię!  
Zaraz Jesień
nazbierała liści dziesięć.
I z pomysłu swego rada
w długi rządek je układa…

[nauczyciel układa szal z daru 8 i układa na nim liście (dary naturalne lub pierścienie z daru 9]  
i przelicza je razem z dziećmi. Przelicza liście w poszczególnych barwach. Zaprasza dzieci, by 
układały liście zgodnie z jego wskazówkami, np.: 3 pomarańczowe, 1 żółty, 2 zielone. Nauczyciel 
zadaje pytania: Ile liści znajduje się na szalu? Jakich (w jakim kolorze) jest najwięcej, a jakich naj-
mniej? itp.]

4. Dzieci układają przed sobą szale z daru 8 i ozdabiają darami naturalnymi, tworząc rytmy.

5. Zabawa ruchowa:
Dzieci stoją obok swoich szalów. Nauczyciel odtwarza utwór A. Vivaldiego „Jesień”. Dzieci poru-
szają się po sali w rytm muzyki. Na pauzę wracają do swoich szalów.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: kolorY jEsIEnI

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel wkłada do lnianych woreczków: jarzębinę, kasztany, żołędzie, liście, grzyby i inne 
dary naturalne związane z jesienią. Uderza po kolei woreczkami o stolik lub podłogę. Dzieci pró-
bują odgadnąć, jakie dary są w konkretnych woreczkach.

2. Nauczyciel zachęca dzieci do porównywania:
— Jarzębina jest jak…
— Kasztany są w kolorze…
— Kolor liścia przypomina mi…
— Gdybym był/a żołędziem, to… (kreatywna mowa).

3. Nauczyciel rozkłada na dywanie kartony lub tablice froeblowskie. Następnie dzieli dzieci na 
kilkuosobowe zespoły i zaprasza do stworzenia jesiennego obrazu z darów naturalnych i darów 
Froebla.

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: jEsIEnna muZYka

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Zabawa na powitanie: 

Roztańczyła się piłeczka, 
wyskoczyła z pudełeczka. 
Tańczy, tańczy i wiruje, 
kręci się i podskakuje. 
Raz, dwa, trzy, 
zatańcz z nią Ty! (S. Kustosz).

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do wysłuchania „koncertu” („Jesień” A. Vivaldiego) z zamkniętymi 
oczami. Następnie rozmawia z dziećmi o skojarzeniach dotyczących wysłuchanego utworu.

3. Nauczyciel zaprasza dzieci do improwizacji przy muzyce „Jesienny taniec”.

4. Dzieci (samodzielnie lub w zespołach) „malują” darami obraz do poznanej muzyki.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: jEsIEnnE ZmIanY

Przebieg dnia:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy w „Jesiennych detektywów”. W trakcie spaceru pro-
wadzi obserwacje przyrodnicze ze sprzętem z kącika badawczego (lupy, lornetki, lusterka). Jeśli 
jest taka możliwość, dzieci fotografują piękno jesiennej przyrody (zdjęcia obejrzą w formie pre-
zentacji multimedialnej lub w wersji papierowej).

2. Po wyprawie dzieci wykonują „Jesienne dzienniki” – na kartkach papieru rysują to, co zaob-
serwowały w czasie spaceru.


