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TYDZIEŃ 2.: jak ZaDZIwIć prZEDsZkolaka TYm,  
co bIEga, płYwa, laTa 

 
projekt sytuacji edukacyjnych  

(oprac. mgr małgorzata stadnicka, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: kTo żYjE na łącE?

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Rozmowa na podstawie wiersza M. Buczkówny pt. „Łąka”. Przedstawienie treści wiersza za 
pomocą darów, sylwet i ilustracji.

Na łąkę trzeba iść rano
Kiedy jeszcze jest rosa –
Cichutko przystanąć
I słuchać
Jak brzęczy pszczoła jak bąk, a jak osa
Patrzeć jak skrzydła motyli
Zamykają się i otwierają
Jak mała biedronka
Na łódce z listka płynie
Po zielonym kołysaniu –
A potem trzeba się pochylić
Nad każdym kwiatem
I zapytać jak ma na imię

2. Rozmowa na temat wiersza: Jakie zwierzęta możemy spotkać na łące? Jakie dźwięki możemy 
tam usłyszeć? Co możemy zobaczyć na łące? Jak pachnie łąka?

3. Zaprezentowanie dzieciom ilustracji przedstawiających owady i zwierzęta występujące na łące 
– nazywanie ich, opisywanie wyglądu. Swobodne wypowiedzi dzieci. Nauczyciel prezentuje ilu-
stracje przedstawiające: pszczoły, biedronki, żaby, motyle, koniki polne, mrówki, ślimaki itp.

4. „Jaki to kwiat?” – praca z obrazkiem. Nauczyciel przyczepia do tablicy ilustracje przedstawiają-
ce popularne kwiaty łąkowe (np. maki, niezapominajki, stokrotki, mlecze). Dzieci przyglądają się 
kwiatom, kształtom płatków, kolorom, charakterystycznym cechom. Głośno powtarzają nazwy 
kwiatów, dzielą je na sylaby z wyklaskiwaniem. 
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5. „Jaki to kwiat?” – układanie zagadek na temat łąkowych kwiatów, np.: Ma długą, cienką łodyż-
kę i czerwone płatki. Jest malutki, ma białe płatki, a w środku jest żółty. Ma drobne, żółte płatki, 
a gdy przekwitnie, staje się dmuchawcem.

6. „Spacer po łące” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się po sali, naśladując ruchem i dźwię-
kiem owady i zwierzęta, które można spotkać na łące. Nauczyciel rozkłada na dywanie sztuczne 
kwiaty. Dzieci podnoszą je i udają, że wąchają (wdech nosem, wydech ustami).

7. „Kolorowe kwiaty” – praca plastyczna z wykorzystaniem darów. Dzieci układają wybrany kwiat 
łąkowy, wykorzystując zdobyte wiadomości. Odwzorowywanie kształtów, dobieranie odpowied-
nich kolorów.

8. Prezentacja i wspólne omówienie prac.

9. „Odgłosy łąki”. Nauczyciel zaprasza dzieci do wysłuchania odgłosów zwierząt łąkowych: cyka-
nia świerszczy, rechotu żaby, klekotu bociana, brzęczenia pszczoły, śpiewu ptaków, a na podłodze 
rozkłada obrazki. Dzieci rozpoznają usłyszane zwierzęta, nazywają je i wskazują zdjęcia przedsta-
wiające odpowiedni obrazek. 

10. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: łąkowE rYTmY

1. Określanie dnia tygodnia, miesiąca, pory roku – zaznaczanie na kalendarzu.

2. „Kolorowe wianki” – zabawa dydaktyczna. Na tablicy umieszczone są sylwety dziewczynek. 
Każda postać ma na sukience napisane swoje imię np.: Ala, Ola, Ela, Nina, Ania itd. Nauczyciel 
pokazuje dzieciom koperty, na każdej jest napisane imię. Chętne dziecko wybiera jedną z kopert 
i przy pomocy nauczyciela odczytuje napis. Nauczyciel wyjaśnia, że w środku koperty są kwiatki, 
z których dziewczynki chcą mieć wianki, oraz kartka z podpowiedzią, w jakiej kolejności muszą 
być ułożone kwiatki. Dziecko przygląda się podanemu rytmowi (np. kwiatek niebieski, żółty, fio-
letowy, czerwony) i kontynuuje go, tworząc wianek. 

3. „Kwiatki” – zabawa dydaktyczna. Dzieci układają sylwety kwiatów od największego do naj-
mniejszego. Przeliczanie ułożonych kwiatów. Określanie, jakiego koloru jest np. pierwszy, siódmy, 
dziewiąty kwiat.

4. „Loteryjka” – zabawa. Chętne dziecko podchodzi do nauczyciela i losuje jedną kartkę, na której 
narysowany jest rytm (np. czerwony sześcian, zielona kula, czerwony walec…). Zadaniem dziecka 
jest ułożenie rytmu z daru 1.2.

5. „Bocian szuka żabek” – zabawa ruchowa. Kształtowanie umiejętności poruszania się według 
wskazówek. Rozpoznawanie kierunków w przestrzeni – prawa, lewa.

6. „Zabawy na łące” – ćwiczenia gimnastyczne.
Przybory: taśma malarska, tamburyno, tunel, piłeczki z daru 1, sześciany z daru 3.

1) „Idą dzieci na łąkę” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Nauczyciel za pomocą taśmy ma-
larskiej wyznacza kwadraty. Dzieci stają w jednym kwadracie – są w „domu”. Na hasło: DZIECI 
IDą NA ŁąKę – wychodzą z „domu” i przechodzą do drugiego kwadratu. Na hasło: DZIECI DO 
DOMu – maszerują w rytm tamburyna do „domu”.
2) „Łapiemy motyle” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci wspinają się na palcach, 
wyciągają ręce w górę i naśladują ruchem łapanie motyli.
3) „Leżąc na łące” – ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia. Dzieci leżą tyłem (na plecach) na 
dywanie. Na hasło: CIII… MOTyLEK – leżą w bezruchu, na hasło: GDZIE POLECIAŁ? – siadają 
i rozglądają się dookoła. Odmiana zabawy: leżenie przodem (na brzuchu), na hasło: CIII… MO-
TyLEK – unoszą głowę i tułów.
4) „Szukamy żabki” – zabawa na czworakach. Dzieci przechodzą przez tunel jedno za drugim.
5) „Omiń kwiatek” – ćwiczenie z elementem równowagi. Dzieci biegną na palcach wężykiem 
między rozłożonymi na podłodze piłeczkami z daru 1 (kwiatki), omijając je raz z jednej, raz 
z drugiej strony – tak by nie nadepnąć na kwiatek.
6) Rzuty. Nauczyciel dzieli salę taśmą malarską na 2 części. Dzieci stoją z jednej strony sali i rzu-
cają piłeczki z daru 1 na drugą stronę. Następnie przechodzą na drugą stronę, podnoszą piłeczki 
i rzucają w przeciwnym kierunku.
7) Ćwiczenie wyprostne. Marsz po sali z sześcianami z daru 3 umieszczonymi na głowie.

 7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: łąka pEłna barw

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Zapoznanie dzieci z tematem zajęć – oglądanie ilustracji przedstawiających łąkę i jej mieszkań-
ców. Przypomnienie zdobytych wiadomości.

2. „Kolorowa łąka” – wykonanie pracy plastycznej. Dzieci pracują na brystolach A2. Wyklejają 
z plasteliny lub wydzierają z kolorowego papieru i gazet owady oraz zwierzęta łąkowe. Mieszają 
farbę zieloną z niebieską i malują tło różnymi odcieniami zieleni za pomocą pędzli, folii lub gąbki. 
Wykorzystując różne materiały, techniką stemplowania „malują” na łące kolorowe kwiaty.

3. Wspólne sprzątanie miejsca pracy. 

4. „Majowa, kolorowa łąka” – zorganizowanie wystawy. Oglądanie swoich prac. Dokonywanie 
oceny prac kolegów i koleżanek.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: poZnajEmY moTYlE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Majowa orkiestra” – zajęcia umuzykalniające. Instrumentacja fragmentu piosenki pt. „Świat 
zwierząt” (sł.: M. Nawrocka, muz.: A. Widlarz). Doskonalenie umiejętności grania na instrumen-
tach perkusyjnych. Po nauce tekstu i melodii dzieci, przy akompaniamencie nagrania, powtarzają 
piosenkę.

(…) Tutaj pszczoły pracowicie robią miód.
Tu jest kwiatów dla motyli wszędzie w bród.
Tutaj żaby dają koncert, kiedy chcą.
Tutaj świerszcze grają kołysankę swą.

Ref. Na łące ich dom,
tu jedzą, tu śpią.
Bo tutaj jest właśnie ich dom! (bis) (…)

Następnie nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy instrumentalne i rozdaje im instrumenty perkusyj-
ne: drewienka, trójkąty, bębenki i grzechotki. Dzieci wykonują instrumentację do piosenki.

Tutaj pszczoły pracowicie robią miód (3 uderzenia w drewienka);
Tu jest kwiatów dla motyli wszędzie w bród (3 uderzenia w drewienka);
Tutaj żaby dają koncert, kiedy chcą (2 uderzenia w trójkąt);
Tutaj świerszcze grają kołysankę swą (2 uderzenia w trójkąt);
Na łące ich dom (1 uderzenie w bębenek);
tu jedzą, tu śpią (1 uderzenie w bębenek);
Bo tutaj jest właśnie ich dom (3 uderzenia grzechotką o dłoń).

2. „Co to jest metamorfoza – przemiana?” – burza mózgów. Dzieci starają się wyjaśnić podane 
pojęcie, wykorzystując do tego własne obserwacje, doświadczenia i wiadomości.

3. Zagadka:

Skrzydła ma barwne jak płatki kwiatów, choć sam nie jest kwiatem,
Tu cytrynek, tam paź królowej – piękny, kolorowy,
Lekko unosi się nad łąką, gdy tylko zaświeci słonko.

4. „Nikt mnie więcej nie zobaczy” – teatrzyk stolikowy z wykorzystaniem darów i historyjki obraz-
kowej inspirowany opowiadaniem W. Kozłowskiego.

Gąsienica uważa się za bardzo piękną i nie ominęła ani jednej kropli rosy, żeby się w niej nie 
przejrzeć.
– Ach, co to za uroda! – szeptała, oglądając ze wszystkich stron swój pospolity pyszczek i wygi-
nając grzbiet, żeby popatrzeć na dwa złociste prążki.
– Szkoda, że nikt nie zwraca na mnie uwagi!
Aż raz zdarzyło się, że po łące chodziła dziewczynka i zbierała kwiaty. Gąsienica czym prędzej 
wypełzła na największy kwiatek.
Dziewczynka spostrzegła ją i powiedziała:
– Co to za brzydactwo!
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– Ach tak! – syknęła obrażona gąsienica.
– Wobec tego nikt, nigdy, nigdzie, za nic na świecie, w żadnym wypadku i w żadnych okolicz-
nościach więcej mnie nie zobaczy! Daję na to słowo honoru, uczciwej gąsienicy! Skoro się dało 
słowo honoru, należy go dotrzymać, zwłaszcza kiedy się jest gąsienicą. I gąsienica wpełzła na 
drzewo. Z pnia na sęczek, z sęka na gałąź, z gałęzi na gałązkę. Wyciągnęła z pyszczka jedwabną 
niteczkę i zaczęła się nią owijać. Snuje się niteczka, owija gąsienicę raz, drugi, trzeci, dziesiąty, 
setny… i wreszcie gąsienica zniknęła w miękkim jedwabnym kokonie. 
– Och, jaka jestem zmęczona! – westchnęła – ale owinęłam się znakomicie. W kokonie było 
ciepło… i nudno. Gąsienica ziewnęła raz, potem drugi i zasnęła. Mijał dzień za dniem. Letni 
wietrzyk kołysał gałązką, szeleściły cicho liście, a obrażona gąsienica spała i spała. 
Obudziła się wreszcie – widocznie słońce musiało mocno dogrzewać, bo w końcu upał był nie-
znośny. 
– Muszę przewietrzyć trochę mój domek! – postanowiła i wyskrobała małe okienko w kokonie. 
– Ach, jak pięknie pachną kwiaty, gąsienica wychyliła się nieco – nikt mnie tu wśród listków 
nie zauważy, co mam sobie żałować powietrza – pomyślała. Wychyliła się jeszcze troszeczkę, 
znowu troszeczkę i… wypadła ze swojej kryjówki! Ale zamiast spaść z drzewa na ziemię uniosła 
się do góry. 
I nagle na tej samej łące zobaczyła tę samą dziewczynkę – co za wstyd – pomyślała – że jestem 
brzydka, to nie moja wina, gorzej, że teraz wszyscy będą mnie nazywać kłamczuchą. Dałam 
słowo honoru, że nikt mnie więcej nie zobaczy i słowa nie dotrzymałam.  Hańba! – Zrozpaczona 
upadła na trawę. A wtedy nadbiegła dziewczynka i zawołała:
– Ach, jaki piękny!
– Czyżby to o mnie mowa? – szepnęła zdziwiona gąsienica – zdaje się, że o mnie. I wierz tu 
ludziom! Dziś mówią tak, a jutro zupełnie inaczej. Na wszelki wypadek przejrzała się jednak 
w kropli rosy.
– Cóż to takiego? W lusterku ktoś nieznajomy z długimi, bardzo długimi wąsami. 
Wygięła grzbiet. Na grzbiecie są dwa piękne, kolorowe skrzydła!
– Patrzcie, patrzcie stał się cud – jestem motylem!
I kolorowy motylek poszybował wysoko nad łąką, bo przecież on nie dawał motylkowego słowa 
honoru, że nikt go nie ujrzy. 

5. Rozmowa na temat opowiadania. „Co myślała gąsienica w kokonie?” – identyfikacja interper-
sonalna, dziecko stara się wyobrazić i wyrazić werbalnie swoje pomysły.

6. „Motylem jestem” – zabawa ruchowa przy muzyce. Improwizacja ruchowa z kolorowymi 
chustkami – naśladowanie sposobu poruszania się motyla.

7. „Wesołe gąsienice” – zabawa dydaktyczno-matematyczna. utrwalanie umiejętności dokony-
wania pomiarów. Porównywanie długości sznurków – „gąsienic” za pomocą darów 3, 4, 7, 8, 10 
oraz przyrządów mierniczych.

8. „Gdybym była/był motylem, to…” – zabawa słowna rozwijająca wyobraźnię oraz myślenie. 

9. Praca w zespołach. Ozdabianie dużych sylwet motyli z wykorzystaniem darów. Oglądanie  
i omawianie powstałych kompozycji. 

10. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIąTEK: a TY, To kTo?

przebieg dnia:

1. „Kto mieszka na osiedlowym trawniku?” – wyprawa badawcza do pobliskiego parku lub na 
skwer. Obserwowanie przez lupy „małych mieszkańców”, ich życia i sposobów poruszania się.

2. Rozmowa po wycieczce. Dzielenie się zdobytymi doświadczeniami.

3. Rysowanie kredkami zaobserwowanych zwierząt. Stworzenie albumu.

4. „Ogród kwiatowy” – zabawy ruchowe na skwerku w formie opowiastki ruchowej.
Pomoce: lina, woreczki, tamburyno.

1) „Motylki w ogrodzie kwiatów” – zabawa. Nauczyciel gra rytmicznie na tamburynie i zwraca 
się do dzieci: Wyobraźcie sobie, że jesteście kolorowymi motylkami, które fruwają z kwiatka 
na kwiatek. Biegajcie ostrożnie między nimi w rytm tamburyna, machajcie skrzydełkami. Gdy 
dźwięk ucichnie, przykucnijcie – motylki siadają na kwiatkach.
2) „Kwiatki do słonka” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Nauczyciel mówi: A teraz jeste-
ście kwiatkami, które rano budzą się i odwracają swoje główki do słonka. Połóżcie się na trawie, 
zwińcie w kłębuszek. Gdy dam sygnał, będziecie powoli wstawać, rozprostowywać się i wysoko 
uniesiecie główki i rączki do góry, do słoneczka.
3) „Pszczółki” – zabawa na czworakach. Nauczyciel mówi: Pszczoły też lubią pachnące, koloro-
we kwiatki. Zamieniam Was teraz w pszczółki. Ostrożnie, na czworakach, przechodźcie i prze-
skakujcie z kwiatka na kwiatek.
4) „Podlewamy kwiaty” – ćwiczenie tułowia: skręty z elementami równowagi. Nauczyciel roz-
kłada długą linę i zwraca się do dzieci: To jest ścieżka między grządkami z kwiatami, które bę-
dziemy podlewać. Ustawcie się w rzędzie, jedna osoba za drugą, za liną. Bardzo powoli, żeby 
nie spaść, będziecie przechodzić po linie. Idąc po ścieżce, udawajcie, że podlewacie kwiatki – raz 
z jednej, raz z drugiej strony ścieżki.
5) „Skok z kamienia na kamień” – skoki. Nauczyciel dalej za liną układa nieregularną ścieżkę 
z kilkunastu woreczków i zwraca się do dzieci: Wśród trawy w naszym ogrodzie jest ścieżka 
z kamieni. Idźcie dalej, aż do tej ścieżki, i skaczcie z kamienia na kamień.
6) Ćwiczenie uspokajające. Nauczyciel mówi: To był pracowity poranek. Czas na odpoczynek. 
Połóżcie się na trawie, zamknijcie oczy i powoli oddychajcie. Wdech nosem i wydech powietrza 
ustami.

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


