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TYDZIEŃ 3.: jak ZaDZIwIć prZEDsZkolaka TYm,  
co bIEga, płYwa, laTa (cD.) 

 
projekt sytuacji edukacyjnych  

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

PONIEDZIAŁEK: oDrobIna FanTaZjI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Utrwalenie nazw pory roku, miesiąca i dnia tygodnia z wykorzystaniem kalendarza kołowego. 
Przypomnienie nazw miesięcy wiosennych oraz letnich. Wysłuchanie wiersza J. Tuwima pt. „Cuda 
i dziwy”. Wizualizacja treści wiersza za pomocą darów.

Spadł kiedyś w maju (w oryg.: lipcu – przyp. aut.)
Śnieżek niebieski,
Szczekały ptaszki, 
Ćwierkały pieski.

Fruwały krówki
Nad modrą łąką,
Śpiewało z nieba
Zielone słonko.

Gniazdka na kwiatach
Wiły motylki,
Trwało to wszystko
Może dwie chwilki.

A zobaczyłem
Ten świat uroczy,
Gdy miałem właśnie
Przymknięte oczy.

Gdym je otworzył,
Wszystko się skryło
I znów na świecie
Jak przedtem było.
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Wszystko się pięknie
Dzieje i toczy...
Lecz odtąd – często
Przymykam oczy.

2. Rozmowa na temat wiersza. Jaka pogoda jest w maju? Czy jest wtedy ciepło, czy zimno? Co się 
stało w maju? (Dzieci opowiadają, co zapamiętały z wiersza). Czy to możliwe, aby działy się takie 
rzeczy? Jak myślicie, dlaczego bohater wiersza lubi często przymykać oczy? O czym Wy marzycie, 
gdy przymkniecie oczy?

3. „Jak jest naprawdę?” – zabawa. Nauczyciel ponownie czyta wiersz, a dzieci starają się go po-
prawić, mówiąc, jak świat wygląda w rzeczywistości.

4. „Zwierzęta na łące” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną. Nauczyciel rozdaje dzieciom że-
tony do zawieszenia na szyję z ilustracjami zwierząt, w tym owadów. Na słowa nauczyciela pod 
chustą przebiegają kolejno wywołane dzieci-zwierzęta, np.: Zwierzęta, które latają! (np. motyl, 
pszczoła, bocian); Zwierzęta, które mają coś czerwonego! (np. motyl, biedronka, bocian); Zwie-
rzęta, które skaczą! (np. konik polny, żaba); Zwierzęta, które pełzają! (np. gąsienica, dżdżownica).

5. „Żabki na łące” – zabawa. Nauczyciel kładzie na chuście animacyjnej papierowe lub plastikowe 
żaby. Dzieci podrzucają je na chuście w taki sposób, aby nie spadły na podłogę.

6. „Na łące czy w lesie?” – zabawa. Nauczyciel prezentuje dzieciom sylwety roślin oraz zwierząt 
leśnych i łąkowych, a także ilustracje przedstawiające las i łąkę. Dzieci przyporządkowują sylwety 
do odpowiednich ilustracji. Zwrócenie uwagi na fakt, że wiele zwierząt i roślin występuje w obu 
środowiskach. 

7. „Słuchamy odgłosów łąki” – zabawa relaksacyjna. Dzieci kładą się na podłodze, zamykają oczy 
i słuchają dźwięków odtwarzanych z płyty CD (śpiew ptaków, szum drzew, brzęczenie owadów).

8. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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WTOREK: pożYTEcZnE ZwIErZęTa

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Tyle samo” – zabawa. Nauczyciel rozkłada 3 obręcze. W jednej z nich umieszcza sylwety mo-
tyli (dowolną ilość). Zadaniem dzieci jest utworzyć kolejne zbiory o takiej samej ilości elementów 
z wykorzystaniem darów. Ustalenie z dziećmi, że np. kula czerwona z daru 1.1 to biedronka, 
a czarne punkty z daru 10 to mrówki. Wspólne przeliczanie elementów w zbiorach.

2. „Biedronki” – zabawa. Nauczyciel prezentuje dzieciom 4 sylwety biedronek z różną liczbą kro-
pek (punkty z daru 10). Wybrane dzieci liczą kropki i określają, która biedronka ma ich najmniej, 
a która najwięcej. Układają biedronki według malejącej liczby kropek.

3. „Ślimaki i dżdżownice” – zabawa. Dzieci układają „ślimaki” uformowane ze zwiniętych spiral-
nie sznurków od największego do najmniejszego, a potem rozwijają je i tworzą „dżdżownice”. 
Układają „dżdżownice” od najkrótszej do najdłuższej. Określają ich długość, używając sześcianów 
z daru 3 i prostopadłościanów z daru 4.

4. „Motyle” – zabawa. Nauczyciel przyczepia do tablicy, na różnej wysokości, różnokolorowe mo-
tyle. Dzieci określają, który lata najwyżej, który najniżej, który wyżej od…, który niżej od...

5. „Bociany” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się po sali przy akompaniamencie bębenka, 
naśladując chód bociana (wysokie unoszenie kolan). Na przerwę w muzyce stają na jednej nodze 
i rozkładają ręce na boki. Starają się jak najdłużej utrzymać równowagę. Powtórzenie zabawy, ze 
zmianą nogi.

6. „Będę motylkiem” – opowieść ruchowa według metody Thulina: ruchowa ekspresja twórcza. 
Dzieci przedstawiają ruchem poszczególne fazy przeistaczania w motyla.

7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: kolorowE lIcZEnIE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Słuchanie wiersza L. Łącz pt. „Biedronka”. Wizualizacja za pomocą darów i obrazków.

Ludzie nie lubią ponurych gadów,
Zwierząt drapieżnych, także owadów –
Małych stworzonek z łąki nad rzeką,
Nie trzeba wcale szukać daleko.

Każdy opędza się więc przed osą,
Nawet po trawie nie chodzi boso,
By nie nadepnąć nagle na pszczołę –
Spotkanie z pszczołą nie jest wesołe!

Ludzie nie lubią chudych komarów,
Które czyhają wokół moczarów,
Wśród drzew liściastych czają się kleszcze –
Na myśl o kleszczach biorą ich dreszcze!

Nie znoszą kiedy zwinne szczypawki
Lub szybkie mrówki wchodzą w nogawki,
Strach budzą nawet małe pająki,
Szerszenie, muchy, trzmiele i bąki.

A biedronkę każdy lubi,
Nikt się jej nie boi,
Bo ma śliczną sukieneczkę,
Chociaż się nie stroi.

Bo jest skromna i uczynna,
Zawsze uśmiechnięta,
Więc kochają ją owady,
Ludzie i zwierzęta!

2. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza. Zadawanie pytań przez nauczyciela: Jakich zwie-
rząt nie lubią ludzie i dlaczego? Gdzie mieszkają te zwierzęta? Dlaczego biedronka jest lubiana 
przez ludzi?

3. Oglądanie ilustracji przedstawiającej biedronkę. Omówienie jej wyglądu, przeliczanie odnóży 
i czółek. Rozmowa na temat pożyteczności biedronki. Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: Czy 
wiecie, co jest pożywieniem biedronki?. Dzieci próbują udzielać odpowiedzi. Nauczyciel podsu-
mowuje: Biedronka zjada mszyce, które niszczą rośliny. Jest drapieżnikiem, bo poluje na inne 
owady. Pomaga w ten sposób ogrodnikom, dlatego jest bardzo pożyteczna.
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4. Oglądanie ilustracji lub okazu dżdżownicy. Opisywanie wyglądu. Nauczyciel opowiada o poży-
teczności dżdżownicy: Dżdżownice wykonują bardzo ciężką pracę. Kopią tunele, zjadając ziemię, 
odżywiają się małymi cząsteczkami roślin znajdującymi się w tej ziemi. Tunele, które drążą, uła-
twiają dostęp powietrza i wody do korzeni. Dzięki temu rośliny lepiej rosną.

5. Oglądanie ilustracji przedstawiającej pszczołę. Opisywanie wyglądu. Nauczyciel wyjaśnia dzie-
ciom, jak ważne są pszczoły w życiu człowieka. Zadaje dzieciom pytanie: Czy pszczoły dają tylko 
miód? I wyjaśnia: Pszczoły również wytwarzają kit, który jest nazywany propolisem. Pszczoły pro-
dukują go z żywicy drzew i roślin, pyłku kwiatowego i swojej śliny. Wszystkie produkty pszczele 
wykorzystywane są przez ludzi do produkcji leków i kosmetyków. Poznanie określenia „pracowity 
jak pszczoła”. Dzieci mówią, jak je rozumieją. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jego znaczenie. 

6. „Pracowita pszczółka” – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej. Nauczyciel rozkłada 
w dowolnej kolejności obrazki historyjki: 

•  obrazek 1 – pszczoła lata po łące; 
•  obrazek 2 – pszczoła siada na kwiatku, zbiera nektar; 
•  obrazek 3 – pszczoła wlatuje do ula;
•  obrazek 4 – pszczelarz wyjmuje z ula plastry miodu; 
•  obrazek 5 – słoik z miodem stoi na stole, dzieci jedzą kanapki z miodem.

Dzieci układają obrazki w odpowiedniej kolejności i opowiadają, co każdy z nich przedstawia. 
Zwrócenie uwagi dzieci na walory odżywcze i smakowe miodu. 

7. „Z kwiatka na kwiatek” – zabawa ruchowa. Nauczyciel rozkłada na podłodze kolorowe szarfy 
(„kwiatki”). Dzieci poruszają się między nimi w rytm akompaniamentu tamburynu, naśladując 
bzyczenie pszczół. Kiedy nauczyciel przestaje grać, wskakują i wyskakują z szarf.

8. Ćwiczenia gimnastyczne w ogródku przedszkolnym.
1) „Inny kolor szarfy” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci zakładają szarfę i swobod-
nie biegają po wyznaczonym terenie. Na gwizdek nauczyciela szybko dobierają się w pary lub 
w trójki tak, by każda z osób miała inny kolor szarfy. Zatrzymują się. Wspólnie sprawdzają, czy 
wszyscy dobrze się dobrały.
2) Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci pozostają w rozsypce. Rozkładają szarfy przed 
sobą na trawie. Na sygnał nauczyciela starają się jak najszybciej przełożyć przez siebie szarfę, 
zakładając ją raz od góry, raz od dołu.
3) Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia – skłony. Dzieci stoją w lekkim rozkroku. W obu dło-
niach trzymają złożoną na pół szarfę. Wykonują skłon tułowia w przód, starając się dotknąć 
szarfą buta prawej i lewej nogi oraz trawy między rozsuniętymi nogami.
4) „Spacer mrówek na liściach” – zabawa na czworakach. Nauczyciel sprawdza, czy na wyzna-
czonym terenie nie leżą kamienie i patyki. Dzieci-mrówki ustawiają się jedno za drugim i wę-
drują po okręgu. Przechodząc obok nauczyciela, oddają szarfę, a odbierają krążek-liść i dalej 
maszerują. Na sygnał: STOP! – zatrzymują się, a „listek” kładą przed sobą na trawie. Na hasło: 
MRóWKI WęDRUJą Z LIŚCIA NA LISTEK! – dzieci przyjmują pozycję na czworakach i wolno 
przechodzą z krążka na krążek.



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

6

5) „Kto szybciej do norki?” – zabawa bieżna. Dzieci-myszki trzymają krążek-norkę w dłoni. Roz-
biegają się po wyznaczonym terenie i kładą go na trawie. Na hasło: MySZKI WęDRUJą PO 
PARKU! – dzieci biegają między krążkami. Na słowa: MySZKI DO NOREK! – każde biegnie jak 
najszybciej do swojej „norki”.
6) Podskoki. Dzieci w rozsypce. Krążek kładą przed sobą na trawie. Przeskakują przez niego 
w dowolny sposób w przód i na boki.
7) Rzuty. Dzieci pozostają przy swoich krążkach. Nauczyciel dodatkowo rozdaje im woreczki, 
które dzieci kładą na krążkach. Na sygnał każde dziecko próbuje podrzucić swój woreczek w taki 
sposób, by spadł ponownie na krążek.
8) Ćwiczenie wyprostne, korekcja postawy. Dzieci kładą woreczek na głowie, prostują plecy i w 
skorygowanej postawie wędrują po placu.
9) Zabawa o nieznacznym ruchu. Dzieci ustawiają się w pary i śpiewając znaną piosenkę, wra-
cają do przedszkola.

 9. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: łąka pEłna muZYkI

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauka wybranej piosenki o tematyce wiosennej lub łąkowej.

2. Osłuchanie z piosenką.

3. Nauka refrenu piosenki.

4. Zabawy rytmiczne z wykorzystaniem darów. Wystukiwanie rytmu piosenki. Różnicowanie 
dźwięków.

5. „Nutki” – tworzenie symbolicznego zapisu nutowego i odtwarzanie za pomocą ruchu, np.: sze-
ścian z daru 3 – klaśnięcie, koło z daru 9 – tupnięcie itd. Układ: sześcian, sześcian, koło – 2 kla-
śnięcia, tupnięcie itd. Kontynuacja rytmów. Stopniowanie trudności układów.

6. Próba zaśpiewania piosenki wspólnie i indywidualnie.

7. „Dawno temu w trawie” – zajęcie multimedialne. Oglądanie bajki animowanej o przygodach 
mieszkańców łąki. Projekcja filmu.

 8. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIąTEK: Z wIZYTą u psZcZElarZa

przebieg dnia:

1. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach oraz zachowania w środkach 
transportu.

2. Omówienie celu wycieczki.

3. Wycieczka do pszczelarza.
•  Poznania z bliska pracy pszczelarza. 
• Zwrócenie uwagi na pożyteczność pszczół w przyrodzie i dla ludzi.

4. Urządzenie pikniku na łonie natury. Spożywanie prowiantu. Zabawy swobodne na świeżym 
powietrzu.

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


