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Październik  

TYDZIEŃ 1.: co nam nIEsIE ZmIanY w lEsIE?  
 

Projekt sytuacji edukacyjnych (oprac. mgr sylwia Kustosz, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: dary lasu

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel eksponuje na stoliku sok z brzozy, grzyby, jeżyny. Następnie rozmawia z dziećmi na 
temat ich doświadczeń z przyniesionymi eksponatami. Pyta, czy potrafią rozpoznać te przedmio-
ty. Dzieci badają przy pomocy zmysłów: węchu, dotyku, smaku (sok, jeżyny). Dzieci odpowiadają 
na pytania: Czy zbierałyście kiedyś grzyby? Co trzeba o nich wiedzieć, żeby zachować podstawo-
we zasady bezpieczeństwa? Podsumowanie – dzieci dowiadują się, że te rzeczy można nazwać 
darami lasu.

2. Prezentacja obrazu „Jesień w lesie” – rozmowa kierowana. Dzieci wskazują szczegółowe ele-
menty obrazu – co widzą na obrazku: drzewa, krzewy, grzyby, zwierzęta leśne itp. Można też 
zaprezentować dzieciom budowę drzewa – pień, koronę, korzeń.

3. Kreatywna mowa –  nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnego opowiadania. Nauczyciel roz-
poczyna opowiadanie i przekazuje jednemu z dzieci stojącemu z innymi w kole pomarańczową 
piłeczkę z daru 1, aby kontynuowało opowieść, np.: Pewnego jesiennego dnia wiewiórka Zosia 
wybrała się na wyprawę w głąb lasu… [dzieci kontynuują opowiadanie].

4. Zabawa ruchowa:
Dzieci układają na dywanie swoje dziuple ze sznurówek z daru 1.2.  Biegają po sali w rozsypce, na 
określony sygnał wracają do dziupli.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych według planu.
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WTOREK: lEśnE rYTmY

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel przynosi w koszyku orzechy, żołędzie, liście, grzyby, pocięte pnie drzew.

2. Dzieci nazywają, przeliczają i segregują dary z koszyka, np. według rodzaju, ale też mogą segre-
gować je według kształtu lub koloru.

3. Nauczyciel opowiada historię wiewiórki Zosi [pomarańczowej piłeczki], która robiła zapasy 
i nie miała półki do przechowywania ich. Następnie zaprasza dzieci do konstruowania półek z da-
rów 3, 4, 5 i 6.

4. Nauczyciel kontynuuje historię i rozpoczyna rytmy, które wybrane dzieci kończą, np.:

Na pierwszej półce Zosia układała: orzech, listek, listek…
Na drugiej półce układała: grzybek, grzybek, żołądź, żołądź…

5. Następnie dzieci przeliczają zapasy na półkach – utrwalanie liczebników: na pierwszej półce, 
na drugiej półce, szacowanie ilości zapasów, porównywanie ilości zapasów na półkach.

6. Zabawa ruchowa do piosenki pt. „Tańcząca wiewiórka” (muzyka i słowa: D. i K. Jagiełło):
Podczas zwrotek dzieci podskakują po sali jak wiewióreczki, na refren dobierają się w pary i tań-
czą we wskazany w słowach sposób. 

Ref.: Wiewióreczka mała, 
po lesie biegała,
hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała. (bis)

1. Spotkała jeżyka, 
tańczyli walczyka,
tańczyli walczyka, raz, dwa, trzy, raz. (bis) 

Ref.: Wiewióreczka mała…

2. Spotkała owieczkę, 
tańczyli poleczkę, 
raz i dwa, i raz i dwa, i tańczyli poleczkę. (bis) 

Ref.: Wiewióreczka mała…

3. Spotkała ślimaka, 
tańczą kujawiaka, 
raz i dwa, raz i dwa, trzy, tańczą kujawiaka. (bis) 

Ref.: Wiewióreczka mała…

7. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych według planu.
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ŚRODA: lEśnE obraZY

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza do wysłuchania muzyki relaksacyjnej „Śpiew lasu”. Następnie rozmawia  
z dziećmi na temat ich skojarzeń z wysłuchanym fragmentem. Dzieci mogą również wypowiadać 
się, leżąc i odpoczywając.

2. Zabawa z darem 1 – „Jakie kolory ma las jesienią?”: 
Nauczyciel wyjmuje po kolei piłeczki z pudełka i, rzucając do wybranego dziecka, mówi: Zielony, 
jak… – dziecko kończy zdanie i tak ze wszystkimi piłeczkami.

3. Układanie wspólnego obrazu z darów pt. „Las”, poprzez dokładanie kolejnych darów przez 
każde dziecko.

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

Przebieg spotkania w Porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnego wyklaskiwania rytmu: „Kurki, rydze i maślaki, boro-
wiki i kozaki…”.

2. Prezentacja piosenki pt. „Zbieramy grzyby” (słowa: A. Galicka, muzyka: T. Pabisiak) – rozmowa 
o treści oraz nastroju piosenki.

3. Zabawa ruchowa do piosenki pt. „Zbieramy grzyby” – podział dzieci na grupy: KURKI, RYDZE, 
MAŚLAKI, BOROWIKI, KOZAKI. Dzieci trzymają piłki z daru 1. W trakcie refrenu wskazane grupy 
dzieci wstają i podrzucają swoje piłeczki.

1. Z wielkim koszem 
idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu 
Pani Jesień nam niesie?

Ref.: Kurki, rydze i maślaki, 
borowiki i kozaki
pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki, 
borowiki i kozaki
pozbieramy dziś.

2. Muchomora 
ominiemy z daleka.
Niech muchomor 
na złe muchy tu czeka.

Ref.: Kurki, rydze i maślaki…

3. Poszukamy 
żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem 
smaczne rydze nam rosną.

Ref.: Kurki, rydze i maślaki…

4. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej „Śpiew lasu”.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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PIĄTEK: PrZYjacIElE DrZEw

Przebieg dnia:

1. Wyprawa terenowa w okolice przedszkola lub dalej – według możliwości – obserwowanie 
drzew, opisywanie ich wyglądu, utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności dotyczących 
darów lasu. Przypomnienie wiadomości dotyczących budowy drzewa. 

2. Mierzenie objętości pni drzew sznurówkami z daru 1.2. – ile sznurków potrzeba, żeby objąć 
dane drzewo? Porównywanie objętości pni poprzez porównywanie długości sznurków.


