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czerwiec

TYDZIEŃ 4.: froEblowskIE pożEgnanIE 
 

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

PONIEDZIAŁEK: prZEźrocZYsTa kraIna

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. Nauczyciel prezentuje opowiadanie K. Małek pt. „Przeźroczysta Kraina” w teatrzyku stoliko-
wym (K. Małek, „Teatrzyki…”, s. 57). 

W Przeźroczystej Krainie każdego ranka wschodziło złociste słonko i rozświetlało całą dolinę. 
Czas płynął tu wolno, spokojnie, wszystko toczyło się swoim niezachwianym rytmem. Wszystkie 
dni wyglądały tak samo. Zamieszkiwał ten uroczy zakątek niewidzialny chłopiec, który czas spę-
dzał na zabawie w ogrodzie i otaczającej łące.
Pewnego poranka niewidzialny chłopiec jak zwykle wybrał się na przechadzkę, by sprawdzić, 
czy nocą psotny wiatr nie poczynił żadnych szkód w jego ogrodzie zabaw. Gdy stwierdził, że wo-
kół panuje ład i porządek postanowił nieco wypocząć na świeżym powietrzu. Usiadł na swoim 
przeźroczystym krześle pośrodku pachnącej łąki i zaczął rozmyślać…
Czuł się bardzo samotny, doskwierał mu brak towarzystwa, nie miał z kim porozmawiać, po-
bawić się. Znudziły mu się samotne wędrówki po okolicznych labiryntach, bieganie pomiędzy 
przeźroczystymi drzewami nie sprawiało mu już radości, wspomnienie zabawy w chowanego, 
gdy nikt go nie szukał, spowodowało, że łezka mu się w oku zakręciła. Wszystkie te smutne my-
śli krążyły po głowie niewidzialnego chłopca, który z każdym dniem martwił się coraz bardziej. 
Gdyby nie to, że jest niewidoczny dla innych, pewnie znikłby całkiem.
Pewnego jednak dnia, gdy słonko już wysoko skrzyło się na błękitnym niebie, wydarzyło się coś, 
czego się chłopiec nie spodziewał. Jak zwykle po swojej porannej przechadzce wspiął się na
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swoje wysokie krzesło i spojrzał w dal. Na horyzoncie spostrzegł coś niezwykłego, czego nigdy 
wcześniej nie widział, to coś zbliżało się w jego kierunku wolno, dostojnie. Z ogromnym zacie-
kawieniem i zachwytem niewidzialny chłopiec przyglądał się niecodziennemu zjawisku. Były to 
lśniące w słońcu błyszczące kolorowe kule niesione przez lekki wietrzyk. Wielkie, średnie i cał-
kiem malutkie przeźroczyste cudeńka ganiały w słońcu, przesłaniając prawie calutkie niebo nad 
Przeźroczystą Krainą. Niewidzialny chłopiec nie mógł z wrażenia złapać tchu. Wirujące kule tań-
czyły lekko nad ogrodem zabaw, po czym opadały wolno na ziemię, gdzie delikatnie lądowały 
na przeźroczystej trawie, pękały, rozpryskując się wokół na tysiące mikroskopijnych lśniących 
kropelek. W każdej z tęczowych baniek było coś, czego nikt by się nie spodziewał…
Twarz niewidzialnego chłopca rozpromienił szczery uśmiech, wiedział, że ten dzień zmieni jego 
samotne dotąd życie.

3. Rozmowa kierowana: Kto jest bohaterem tego opowiadania? Czym zwykle zajmował się nie-
widzialny chłopiec? Dlaczego był smutny? Co niezwykłego zdarzyło się pewnego dnia w Przeźro-
czystej Krainie?  
Zadanie problemowe: Co mogło znajdować się w każdej z pękających baniek?
Dzieci otrzymują ponacinane słomki do napojów (jeden z końców przecinamy nożyczkami na 
krzyż) oraz kubeczki plastikowe z mydlinami (dzieci mogą je wcześniej przygotować samodziel-
nie, ścierając mydło w kostce na tarce do jarzyn i rozpuszczając w ciepłej wodzie); puszczają bańki 
mydlane. 
* Po skończonej zabawie zlewamy pozostałe mydliny do jednego pojemnika.
Dzieci stają w kręgu i, przekazując sobie piłeczkę z daru 1, uzupełniają zdanie: W moich bańkach 
mydlanych … była schowana lub kończą zdanie: Gdyby moje bańki nie pękały, to mogłyby pole-
cieć…

4. Zakończenie zajęć.
„Iskierka przyjaźni” – dzieci stoją w kręgu i trzymają się za ręce. Nauczyciel lekko ściska dłoń 
dziecka stojącego po swojej lewej stronie i wypowiada słowa: Puszczam iskierkę przyjaźni do-
okoła – ciekawe, czy wrócić ona do mnie zdoła… Każde kolejne dziecko ściska dłoń kolegi aż do 
momentu, gdy „iskierka” wróci do nauczyciela.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: wakacYjnE pocIągI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do Porannego koła. 

2. „Kolorowe wagony” – zabawa ruchowa. Nauczyciel układa na dywanie kartki w 8 kolorach 
(łączy je patyczkami z daru 8). „Lokomotywą” może być wielobarwna kartka („tęczowa”). Dzieci 
swobodnie poruszają się w rytm muzyki, na pauzę i hasło, np.: Czerwony, wyszukują element 
z mozaiki w odpowiednim kolorze i układają go na odpowiedniej kartce. Postępujemy tak ze 
wszystkimi kolorami z mozaiki.
Przeliczanie wagonów. Określanie: który jest pierwszy, który ostatni, trzeci, piąty, jakiego koloru 
wagon jest pomiędzy czwartym a szóstym itd. Przeliczanie elementów na każdym z wagonów, 
liczenie po 2, 3.

3. Zadania matematyczne z wykorzystaniem liczmanów – dodawanie i odejmowanie na konkre-
tach. Porządkowanie miejsc pracy.

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: laurkI na pożEgnanIE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do Porannego koła.

2. Rozmowa na temat pracowników przedszkola i ich pracy. 

3. Przygotowanie laurek/ obrazków dla pracowników przedszkola z wykorzystaniem dowolnych 
materiałów plastycznych. Techniki twórczych prac ręcznych. Przekazanie prac wraz z podzięko-
waniami i życzeniami na wakacje.

4. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: MuZYcZnE pożEgnanIE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do Porannego koła. 

2. Wspólny koncert piosenek o tematyce wakacyjnej z akompaniamentem instrumentów perku-
syjnych.

3. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: nasZE wspoMnIEnIa

przebieg dnia:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do Porannego koła. 

2. Omawianie prac wykonanych w kąciku twórczym podczas ostatniego tygodnia. Układanie ich 
w układzie chronologicznym. 

3. Przygotowanie kroniki grupowej (prace dzieci).

 4. Przygotowanie fotorelacji i umieszczenie jej na stronie internetowej przedszkola (poczcie gru-
powej).


