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czerwiec

TYDZIEŃ 3.: goTowI Do poDróżY – To nIkogo nIE ZnużY! 
 

projekt sytuacji edukacyjnych  
(oprac. mgr katarzyna Małek, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: wakacYjnE planY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do Porannego koła.

2. „Ptaszki” – zabawa ruchowa z piłeczkami z daru 1. Dzieci wybierają sobie po jednej piłeczce 
z daru 1. Poruszają się z nimi swobodnie w rytm dowolnej muzyki. Po skończonej zabawie po-
rządkują je do pudełka.

Małe kolorowe ptaszki cały dzień się bawiły, 
lecz już noc jest blisko, ptaszki się zmęczyły. 
Mały niebieski ptaszek pierwszy poszedł spać, 
pójdą zaraz inne, nie będą się bać. 
Mały zielony ptaszek drugi poszedł spać, 
pójdą zaraz inne, nie będą się bać. (…) 
Mały fioletowy ptaszek szósty poszedł spać, 
śpią już wszystkie w gniazdku, nie będą się bać. 
(S. Kustosz, „Rymuję i buduję…”, s. 11).

3. Nauczyciel prezentuje wiersz J. Brzechwy pt. „Sójka”. Jednocześnie na mapie Polski zaznacza 
miasta, które odwiedziła sójka (można wykorzystać kartoniki z nazwami tych miast do odczyty-
wania globalnego).

Wybiera się sójka za morze, 
Ale wybrać się nie może.

„Trudno jest się rozstać z krajem, 
A ja właśnie się rozstaję”.

Poleciała więc na kresy 
Pozałatwiać interesy.
Odwiedziła potem Szczecin, 
Bo tam miała dwoje dzieci, 
W Kielcach była dwa tygodnie, 
Żeby wyspać się wygodnie, 
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Jedną noc spędziła w Gdyni 
U znajomej gospodyni, 
Wpadła także do Pułtuska, 
Żeby w Narwi się popluskać, 
A z Pułtuska do Torunia, 
Gdzie mieszkała jej ciotunia. 
Po ciotuni jeszcze sójka 
Odwiedziła w Gnieźnie wujka, 
Potem matkę, ojca, syna 
I kuzyna z Krotoszyna. 
Pożegnała się z rodziną, 
A tymczasem rok upłynął.

Znów wybiera się za morze, 
Ale wybrać się nie może.

Myśli sobie: „Nie zaszkodzi 
Po zakupy wpaść do Łodzi”. 
Kupowała w Łodzi jaja, 
Targowała się do maja, 
Poleciała do Pabianic, 
Dała dziesięć groszy za nic, 
A że już nie miała więcej, 
Więc siedziała pięć miesięcy.

„Teraz – rzekła – czas za morze!” 
Ale wybrać się nie może.

Posiedziała w Częstochowie, 
W Jędrzejowie i w Miechowie, 
Odwiedziła Katowice, 
Cieszyn, Trzyniec, Wadowice, 
Potem jeszcze z lotu ptaka 
Obejrzała miasto Kraka: 
Wawel, Kopiec, Sukiennice, 
Piękne place i ulice. 
„Jeszcze wpadnę do Rogowa, 
Wtedy będę już gotowa”. 
Przesiedziała tam do września, 
Bo ją prosił o to chrześniak. 
Odwiedziła w Gdańsku stryja, 
A tu trzeci rok już mija.

Znów wybiera się za morze, 
Ale wybrać się nie może.
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„Trzeba lecieć do Warszawy, 
Pozałatwiać wszystkie sprawy, 
Paszport, wizy i dewizy, 
Kupić kufry i walizy”. 
Poleciała, lecz pod Grójcem 
Znów się żal zrobiło sójce. 
„Nic nie stracę, gdy w Warszawie 
Dłużej dzień czy dwa zabawię”. 
Zabawiła tydzień cały, 
Miesiąc, kwartał, trzy kwartały, 
Gdy już rok przebyła w mieście, 
Pomyślała sobie wreszcie: 
„Kto chce zwiedzać obce kraje, 
Niechaj zwiedza. Ja – zostaję”.

4. Rozmowa kierowana na temat treści wiersza: Jakie miasta odwiedziła sójka? Dlaczego w rezul-
tacie zrezygnowała z wyjazdu? Ile czasu zajęły jej podróże? Które ptaki odlatują z Polski do innych 
krajów? 
Mierzenie odległości pomiędzy poszczególnymi miastami z wykorzystaniem patyczków z daru 8 
oraz sznurówek z daru 1.2.

5. „Podróże z sójką” – zabawa ruchowa. Dzieci ustawiają się „w pociąg” i poruszają się po sali 
w rytm muzyki „Jedzie pociąg z daleka”. Na pauzę zatrzymują się, a nauczyciel wskazuje na mapie 
miasto, np. Kraków, Warszawę, Gdańsk. Zadaniem dzieci jest podanie tytułu legendy związanej 
z tym miastem lub charakterystycznych miejsc czy budowli.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: cZTErY sTronY śwIaTa

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do Porannego koła. Mówi rymowankę-wyciszankę, dzieci naśladują 
ruchem jej treść:

Czas na teatrzyk, pora na skupienie, 
zaraz na tej scenie będzie przedstawienie. 
Wytęż więc wzrok, wyostrz swój słuch, 
abyś jak najwięcej zapamiętać mógł. 
Wyprostuj plecy, usiądź wygodnie, 
tak byś w teatrze poczuł się swobodnie. 
Dotknij swej głowy, pomasuj uszy, 
na usta swoje połóż paluszek (K. Małek, „Teatrzyki…”, s. 31).

2. Prezentacja wiersza L. J. Kerna pt. „Zeszły się cztery koty” w teatrzyku stolikowym  (K. Małek, 
„Teatrzyki…”, s. 85). 

3. Rozmowa kierowana na podstawie treści wiersza: Ile kotów brało udział w przedstawieniu? 
Skąd pochodziły te koty? (zwrócenie uwagi na semantykę, grę znaczeniem słów). Jakie znacie 
strony świata? W jaki sposób koty porozumiewały się ze sobą? O czym rozmawiały? O czym jesz-
cze mogły rozmawiać? Jakie znacie rasy kotów? (oglądanie zdjęć).

4. Zadania matematyczne:
• Zadanie 1: Ułóżcie dla każdego kota fotel. Ile ich powinno być? (z darów 4 i 6).
• Zadanie 2: Rozmowa z dziećmi: Koty rozmawiały: rano, w południe, wieczorem. Kiedy jesz-

cze mogły rozmawiać? Jak można podzielić dobę? 
• Zadanie 3: Układanie układów z patyczków z daru 8 (dzień – żółty, noc – niebieski).
• Zadanie 4: Ćwiczenie orientacji przestrzennej oraz na kartce papieru: każde z dzieci otrzy-

muje jedną kartkę oraz piłeczkę z daru 1, która będzie „kotem” i układa ją zgodnie z in-
strukcją nauczyciela: połóż kota w prawym górnym rogu, w lewym dolnym roku, pośrodku, 
z prawej strony kartki itd. Ustawianie płotka z daru 4 (lub jednego prostopadłościanu, który 
będzie „płotkiem”) i postępowanie zgodnie z instrukcją nauczyciela: połóż kota na płocie, 
przed płotem, za płotem, po prawej stronie, po lewej stronie. Można przywołać znaną dzie-
ciom rymowankę: 

Wlazł kotek na płotek i mruga,
ładna to piosenka, nie długa.
Nie długa, nie krótka, lecz w sam raz.
zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.

• Zadanie 5: Rysowanie pod dyktando: narysuj zielone kółko w prawym górnym rogu kartki, 
narysuj żółte kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj niebieskie kółko w prawym dolnym 
rogu kartki, narysuj czerwone kółko w lewym dolnym rogu kartki. Narysowane kółka prze-
kształć w dowolne zwierzątka, dorysowując odpowiednie elementy.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: wYcIEcZkI MałE I DużE… – cZYM poDróżujEMY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do Porannego koła.

2. Rozmowa z dziećmi na temat pojazdów, którymi można podróżować w wakacje.

3. Konstruowanie z materiałów odpadowych pojazdów: samolotu, samochodu, statku.

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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cZWARTEK: MuZYcZnE obraZY

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do Porannego koła.

2. Prezentacja utworów muzycznych. Wsłuchanie się w nie i zastanowienie się, jakie obrazy moż-
na byłoby stworzyć po ich wysłuchaniu. 
Rozmowa z dziećmi: Jakie są Wasze wrażenia po wysłuchaniu tych utworów? Który z nich podo-
bał się Wam najbardziej i dlaczego? Czym różni się ta muzyka od piosenek dla dzieci? Jak myślicie, 
o czym myślał każdy z kompozytorów, tworząc swój utwór? 
Wspólny wybór dwóch utworów, które będą ilustrowane przez dzieci indywidualnie lub w zespo-
łach: „Taniec kurcząt w skorupkach”, „Taniec z szablami”, „Poranek”, „Dla Elizy”.

3. Improwizacje taneczno-ruchowe do dwóch utworów o różnym tempie, nastroju. Wykorzysta-
nie pasków bibuły karbowanej lub lekkich apaszek.

4. „Obrazy do muzyki” – układanie obrazów z wykorzystaniem darów ilustrujących usłyszane 
utwory.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: EgZoTYcZnE poDróżE

przebieg dnia:

1. Nauczyciel prezentuje dzieciom foldery biur podróży. 

2. Dzieli dzieci na zespoły, wykorzystując rymowankę:

Miękka piłeczka wesoło wędruje,
z ręki do ręki przeskakuje. 
Licz bez przerwy: raz, dwa, trzy,  
wnet się dowiesz, w której grupie będziesz Ty.

3. Nauczyciel rozdaje dzieciom foldery i przewodniki turystyczne. Dzieci zapoznają się z ich za-
wartością i przygotowują krajobrazy z wykorzystaniem darów inspirowane ilustracjami.

4. Prezentacja pracy zespołów. Zadaniem przedstawiciela grupy jest zareklamowanie miejsca, do 
którego można wybrać się podczas wakacji.


