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kwiecień

TYDZIEŃ 3.: archITEkTura To TEż kulTura  
 

Projekt sytuacji edukacyjnych  
(oprac. mgr karolina kwiatkowska, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: archITEkT, kTo To TakI? – DowIEDZcIE sIę DZIś DZIEcIakI

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Zaprezentowanie dzieciom rymowanki:

Kula, walec i sześcian kiedyś się spotkały,
w jednym małym domku razem zamieszkały.
Chociaż różnią się od siebie,
razem jest im tak jak w niebie.

2. Wprowadzenie dzieci do tematyki zajęć z odwołaniem się do rymowanki. Rozmowa kierowana  
o tym, gdzie i z kim mieszkamy. 

3. „Kto buduje domy?” – wyjaśnienie, kim jest architekt i czym się zajmuje (architekt to specja- 
lista zajmujący się projektowaniem i wznoszeniem budowli; architekt wznosi domy, budowle 
użytku publicznego oraz budowle, które możemy oglądać jako dzieła sztuki itp.). Prezentowanie 
dzieciom fotografii przedstawiających architekta oraz jego pracę.

Alternatywnie:
Zorganizowanie spotkania z architektem (zaproszenie osoby z najbliższego środowiska: rodzic, 
kuzyn, która wykonuje ten zawód). Autoprezentacja przez architekta swojego zawodu: opowie-
dzenie dzieciom o tym, czym się zajmuje (np.: wymyśla, co chce zbudować, szkicuje projekty na 
kartkach, projekt przenosi na dysk komputera, organizuje pracę, by budowla powstała itp.).

5. Dyskusja – swobodna rozmowa z gościem o jego zawodzie, zadawanie pytań. 

6. „Mój dom” – konstruowanie domu z darów i opisywanie powstałych elementów.

7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu). 
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WTOREK: Francja I jEj buDowlI ElEgancja

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Bonjour” – powitanie dzieci w języku francuskim; wyklaskiwanie powitania w różnym tempie. 
„Francja” – pokazanie na mapie Europy położenia tego państwa.

2. Poznanie piosenki pt. „Panie Janie” w języku francuskim; śpiewanie piosenki z równoczesnym 
wystukiwaniem rytmu przy użyciu daru 4.

Frère Jacques, Frère Jacques, /2x          (wym.: Frere żake)
Dormez-vous, dormez-vous? /2x           (Do ne wu)
Sonnez les matines, /2x                           (Sone le matine)
Ding ding dong, ding ding dong. /2x     (Din dan don)

3. „Wieża Eiffla” – zabawa matematyczna: mierzenie i porównywanie długości elementów z pa-
ryskiej wieży przedstawionych na obrazku. Wykorzystanie do mierzenia i porównywania daru 8.

4. „Kolorowe rytmy” – układanie ornamentów na konturach różnych budowli (na dużych koloro-
wankach). 

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



Froebel.pl Sp. z o.o. Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
tel./faks +48 81 533 57 81  
e-mail: biuro@froebel.pl, www.froebel.pl

  /FROEBELpl
2 3

ŚRODA: włochY I Ich skarbY wsZYscY ZnamY I PoDZIwIamY

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Boungiorno” – powitanie dzieci w języku włoskim; wspólna zabawa ruchowa – podróż samo-
lotem do Włoch. 

2. „Kolorowe mosty” – zaprezentowanie dzieciom fotografii mostów florenckich; konstruowanie 
z darów: 3, 4 , 5, 6 i 9 znanych mostów Florencji. 

3. „Jestem architektem” – budowanie w grupach 3-4-osobowych z kartonów po mleku (wcze-
śniej zebranych) Koloseum; używanie do utrwalenia konstrukcji taśmy klejącej, sznurków, cien-
kiego drucika itp.

4. „Ornamenty” – układanie różnych wzorów na specjalnie przygotowanych sześciokątach  
z daru 7.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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cZWARTEK: sTarożYTna grEcja

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. „Kalimera” – powitanie dzieci w języku greckim. Pokazanie Grecji na mapie Europy. Wprowa-
dzenie dzieci w tematykę starożytnych budowli, które do dziś można zobaczyć w Grecji. 

2. „Piłeczki” – interpretowanie melodii tańca ludowego Zorba ruchem patyczków z daru 8, inter-
pretowanie tempa utworu.

3. „Zorba” – wysłuchanie melodii tańca ludowego. Nauka tańca ludowego. 

4. „Partenon” – oglądanie fotografii znanej budowli na tablicy interaktywnej/ oglądanie fotogra-
fii. Perforowanie obrazka przedstawiającego znaną grecką budowlę. 

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: ProjEkTują I malują, nasZą PrZYsZłość krEują – malI archITEkcI

Przebieg dnia:

1. „Wesoła gimnastyka” – maszerowanie po kole z darem 1, podrzucanie piłeczek i łapanie ich 
oburącz. 

2. „Rzucaj do celu” – zabawa ruchowa z darem 1 z elementem celowania.

3. Wycieczka po okolicy – oglądanie budynków w najbliższej okolicy, wyszukiwanie ciekawych 
wzorów na budynkach. 

4. „Ornamenty” – układanie dowolnych kompozycji na malowankach w dużym rozmiarze. 

5. „Moje miasto” – układanie miasta z darów.

6. Zabawa dowolna na placu zabaw. 


