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Przewodnik metodyczny

✎

Objaśnienie symboli użytych w przewodniku



1

3






Rozwijanie mowy i myślenia

Rozwijanie mowy i myślenia z kształtowaniem pojęć
matematycznych,
z edukacji artystycznej:
plastyka,

muzyka,

edukacji ruchowej, zabawy ruchowe i spacery.
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Prąd elektryczny

TEMAT KOMPLEKSOWY:
PRĄD ELEKTRYCZNY
Dzień 1
Temat dnia: DO CZEGO POTRZEBNY JEST
PRĄD?
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.
Piłeczki – zabawa sprawnościowa.
Prąd elektryczny – zaznaczanie pętlą urządzeń elektrycznych znajdujących w domach dzieci, kolorowanie wybranych, karta pracy str. 1
Kolorowe kółka – zabawa poranna.
II. Prąd elektryczny - słuchanie opowiadania Joanny Myślińskiej,rozmowa z dziećmi na temat opowiadania i własnych doświadczeń, zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, uświadomienie konieczności
przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urządzeńelektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania
z sieci, wdrażanie do uważnego słuchania nauczycielki i wypowiedzi kolegów
Budujemy z klocków - zabawy konstrukcyjne.
Wyjście na podwórko – zabawy ruchowe.
III. Jeden, dwa, trzy – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa
Wiatr – rysowanie kredkami jednocześnie obiema rękami różnorodnych kół bez odrywania ręki (symbolizujących wiatr).
Zabawy stolikowe – puzzle, układanki.
RANEK
Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.
Piłeczki – zabawa sprawnościowa. Dzieci siedzą w kole podają sobie
piłeczkę z rąk do rąk.
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Prąd elektryczny

Prąd elektryczny – zaznaczanie pętlą urządzeń elektrycznych znajdujących w domach dzieci, kolorowanie wybranych, karta pracy str. 1
Kolorowe kółka – zabawa poranna. Dzieciom rozdajemy szarfy w 4 kolorach. Dzieci podskakują z nogi na nogę. na hasło: zielony dzieci mające
zielone szarfy ustawiają się w kółko. Pozostałe zatrzymują się i stoją
w bezruchu.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Prąd elektryczny – słuchanie opowiadania
Joanny Myślińskiej, rozmowa z dziećmi na temat
opowiadania i własnych doświadczeń, zapoznanie dzieci z zasadami
bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, uświadomienie
konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci
z urządzeńelektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania
i wyłączania z sieci, wdrażanie do uważnego słuchania
nauczycielki i wypowiedzi kolegów
Zabawa na powitanie Przesłanie iskierki przyjaźni – dzieci trzymają się
za ręce, ściskają kolejno dłoń kolegi patrząc sobie w oczy i przekazują
następnej osobie, aż dojdzie do nauczycielki.
Prąd elektryczny – słuchanie opowiadania.
„W domu Kasi zabrakło prądu. Wystarczyło jedno „pstryk” i wszystkie
urządzenia przestały działać. Tatuś zadzwonił po pana elektryka. Pan
elektryk obiecał, że przyjdzie po południu, ale niestety, do tego czasu
w domu było jakoś dziwnie. Światło nie działało. Mama nie mogła wyprać ani wyprasować Kasi ubranek, nie mogła nawet wysuszyć jej włosów. Tata nie mógł zrobić jej ulubionych tostów. Nie działało radio ani
telewizor. Jednym słowem cały dom stanął na głowie. w końcu pojawił
pan elektryk. Jak tylko przyszedł, pooglądał uważnie gniazdka i kabelki, coś tam dotknął takim swoim specjalnym śrubokrętem, pogrzebał
w specjalnej skrzynce, a potem zrobił „pstryk” i prąd wrócił jak za dotknięciem czarodziejskiej różyczki. Kasia z zaciekawieniem obserwowała jego pracę.
- Proszę pana, czy z pana jest taki prądowy czarodziej? - zapytała
dziewczynka bawiąc się swoim długim warkoczem.

5

Przewodnik metodyczny

✎

Prąd elektryczny

- O nie - zaśmiał się pan elektryk.
- Ja naprawiam elektryczność. Myślę, że prąd przestał działać przez
wczorajszą burzę. Pamiętaj Kasiu, że podczas burzy wszystkie urządzenia powinny być zawsze wyłączone.
Pan elektryk wyjaśnił też Kasi, że z prądem nie ma żartów i dlatego dzieci nie powinny same korzystać z urządzeń elektrycznych. Bo prąd jest
pożyteczny, ale może też wyrządzić krzywdę. Każdy też musi pamiętać,
że podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi trzeba mieć suche ręce.
Ważne jest, żeby nie włączać jednocześnie zbyt wielu urządzeń elektrycznych, bo też mogą przestać działać.
Teraz Kasia poczuła się bardzo mądrą dziewczynką, wiedziała przecież
tyle na temat prądu i chciała się tą wiedzą ze wszystkimi podzielić. Wytłumaczyła nawet swojemu starszemu bratu Kubie, że nie wolno mu
zapominać o tym, że kiedy wychodzi z domu musi wyłączyć wszystkie
urządzenia elektryczne, żelazko, grzałkę i lampki.
- Bo pożaru w domu to byśmy nie chcieli, prawda? – podsumowała
Kasia z poważną miną”.
Rozmowa z dziećmi na temat opowiadania i własnych doświadczeń.
- co się stało w domu Kasi?
- Dlaczego w domu było dziwnie i trochę inaczej, niż zwykle?
- Kto przyszedł naprawić prąd?
- Jakich rad udzielił pan elektryk Kasi?
Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń
elektrycznych:
Używaj urządzenia elektryczne tylko w obecności dorosłych.
Nie dotykaj mokrymi rękami urządzeń elektrycznych.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za sznur.
Nie manipuluj przy gniazdach wtyczkowych.
W poszukiwaniu prądu – zabawa ruchowa, wyszukiwanie w sali miejsc,
gdzie znajduje się prąd i urządzenia na prąd i oznaczanie ich czerwonymi kółkami.
Budujemy z klocków – zabawy konstrukcyjne.
Wyjście na podwórko – zabawy ruchowe.
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POPOŁUDNIE
Jeden, dwa, trzy – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa. Dzieci
tańczą przy muzyce, na przerwę w muzyce i sygnał słowny: jeden, dwa
lub trzy, ustawiają się dwójkami, trójkami lub pojedynczo.
Wiatr – rysowanie kredkami jednocześnie obiema rękami różnorodnych kół bez odrywania ręki (symbolizujących wiatr).
Zabawy stolikowe – puzzle, układanki.

Dzień 2
Temat dnia: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
W NASZYM DOMU
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I.Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Urządzenia w naszych domach– zagadki słuchowe.
Kolorowe kółka – zabawa poranna.
II. Jak płynie prąd?– rysowanie kolorowymi mazakami „esów
– floresów” na dużym arkuszu papieru, uwrażliwienie na możliwości łączenia barw, wdrażanie do współpracy w zespole.
Kto szybciej dookoła?- zabawa ruchowa
Wyjście na podwórko – spacer w okolicy przedszkola.
III. Robimy kółeczka – zabawa matematyczno – ruchowa.
Urządzenia elektryczne, które znam – podział nazw urządzeń elektrycznych, które przydatne są w pracy (odkurzacz, mikser, żelazko)
i odpoczynku (komputer, telewizor, wieża).
Zabawy w kącikach zainteresowań.
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RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Urządzenia w naszych domach – zagadki słuchowe. Rozpoznawanie
odgłosów sprzętu domowego (odkurzacz, mikser, pralka, gwizdek od
czajnika, itp.), uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z urządzeń elektrycznych, podłączonych do sieci
oraz włączania i wyłączania z sieci
Kolorowe kółka – zabawa poranna. Dzieciom rozdajemy szarfy w 4 kolorach. Dzieci podskakują z nogi na nogę. na hasło: zielony dzieci mające zielone szarfy ustawiają się w kółko. Pozostałe zatrzymują się i stoją
w bezruchu. Powtarzamy zabawę z innymi kolorami.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Jak płynie prąd?– rysowanie kolorowymi mazakami
„esów – floresów” na dużym arkuszu papieru,
uwrażliwienie na możliwości łączenia barw, wdrażanie
do współpracy w zespole

Płynie prąd – zabawa z kolorową wełną.
Dzieci siedzą w kole. Nauczycielka zaczyna zabawę. Kłębek wełny to
jest prąd, który płynie z elektrowni do domów. Prowadząca puszcza
kłębek i mówi do kogo popłynie – imię dziecka. Kłębek wełny wędruje
od dziecka do dziecka, tworząc pajęczynę.
Rozmowa na temat wykonania pracy:
Praca dzieci – dzieci rysują linie na jednym, dużym arkuszu papieru
rozłożonym na stoliku różnego koloru mazakami, na stojąco, mogą
zmieniać miejsce z innym dzieckiem.
Wystawa prac.
Kto szybciej dookoła? - zabawa ruchowa. Dzieci siedzą parami naprzeciw siebie chłopiec z dziewczynką. na hasło: dziewczynki, dziewczynki wstają i obiegają siedzącego chłopca i siadają na swoje miejsce.
na hasło: chłopcy, chłopcy obiegają dziewczynki.
Wyjście na podwórko – spacer w okolicy przedszkola.
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POPOŁUDNIE
Robimy kółeczka – zabawa matematyczno – ruchowa. Dzieci poruszają
się po sali do dowolnej muzyki lub instrumentu: bębenka lub tamburyna, na sygnał: dwójki lub trójki dobierają się według polecenia nauczycielki.
Urządzenia elektryczne, które znam – podział nazw urządzeń elektrycznych, które przydatne są w pracy (odkurzacz, mikser, żelazko) i odpoczynku (komputer, telewizor, wieża).
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Praca domowa – przyniesienie dowolnej zabawki działającej na baterie, posługiwanie się imitacją urządzeń elektrycznych (zabawkami)

9

Przewodnik metodyczny

✎

Prąd elektryczny

Dzień 3
Temat dnia: ZABAWKI na BATERIE
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Do czego służą baterie? – oglądanie różnego rodzaju baterii,
zwrócenie uwagi na wyrzucanie zużytych baterii do specjalnych pojemników.
Zabawki na baterie - zabawy dowolne dzieci zabawkami działającymi na baterie przyniesionymi z domu, posługiwanie się zabawkami na baterie elektryczne.
Kolorowe kółka- zabawa poranna.
II. Zabawy gazetami - improwizacje muzyczno – ruchowe, rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas słuchania muzyki i próby
tworzenia akompaniamentu
Zabawki na baterie – zabawa ruchowa.
Wyjście na podwórko – spacer w okolicy przedszkola.
III. Znajdź swoją parę! – zabawa ruchowa.
Bajki, które lubimy– słuchanie dowolnej bajki czytanej przez nauczyciela.
Nazywanie figur geometrycznych, liczenie i kolorowanie, porównywanie liczebności, karta pracy str. 2
Budujemy domy - zabawy konstrukcyjne, budowanie domów z klocków różnego typu.

RANEK
Do czego służą baterie? – oglądanie różnego rodzaju baterii, zwrócenie uwagi na wyrzucanie zużytych baterii do specjalnych pojemników.
Zabawki na baterie – zabawy dowolne dzieci zabawkami działającymi
na baterie przyniesionymi z domu, posługiwanie się zabawkami na
baterie elektryczne.
Kolorowe kółka – zabawa poranna. Dzieciom rozdajemy szarfy w 4 kolorach. Dzieci podskakują z nogi na nogę. na hasło: zielony dzieci mające
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zielone szarfy ustawiają się w kółko. Pozostałe zatrzymują się i stoją
w bezruchu.Powtarzamy zabawę z innymi kolorami
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Zabawy gazetami – improwizacje muzyczno – ruchowe,
rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas słuchania
muzyki i próby tworzenia akompaniamentu

Dzieci ustawione w kole, w środku leży sterta gazet. Dzieci zaczynają
maszerować po obwodzie koła. Dzieci podchodzą do środka koła
i każdy bierze jedną gazetę, wraca na swoje miejsce i rozkłada ją na
podłodze – są to „kałuże”. Dzieci biegają slalomem po kole omijając
„kałuże”, przeskakując je. przy akompaniamencie muzyki dziecko tańczy dowolnie wymachując gazetą (wymachy szerokie, szybkie, niskowysoko itd.) „Marsz z gazetą” – dziecko maszeruje z gazetą na głowie,
na brzuchu, na plecach. Papierowa orkiestra – dzieci siedzą na dywanie w kole, rytmiczne naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczycielkę przy muzyce (stukanie dłońmi, palcami po gazecie, szeleszczenie gazetą, rozrywanie itp.). Kolorowe kule – gniecenie kartek.
Rzut do celu – zabawa ruchowa. Wrzucanie zgniecionych gazet do kosza.
Zabawy dowolne zabawkami jakie przyniosły dzieci do przedszkola.
Zabawki na baterie – zabawa ruchowa. Naśladowanie przez dzieci pojazdów, robotów itp.
Wyjście na podwórko – spacer w okolicy przedszkola.
POPOŁUDNIE
Znajdź swoją parę! – zabawa ruchowa. Dzieci dobierają się parami, na
sygnał dźwiękowy w rytm tamburyna biegają swobodnie po całej sali,
gdy dźwięk tamburyna milknie nauczycielka wydaje sygnał słowny:
znajdź swoją parę, dzieci wówczas szukają kolegi lub koleżanki, z którą
stały.
Zabawę powtarzamy kilka razy, dzieci zmieniają pary.
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Bajki, które lubimy – słuchanie dowolnej bajki czytanej przez nauczyciela.
Nazywanie figur geometrycznych, liczenie i kolorowanie, porównywanie liczebności, karta pracy str. 2
Budujemy domy – zabawy konstrukcyjne, budowanie domów z klocków
różnego typu.

Dzień 4
Temat dnia: SPRZĄTAMY w DOMU
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, samochodów, klocków.
Zgadnij, co robię? – zabawa ruchowo - naśladowcza.
Kolorowe kółka – zabawa poranna.
II. Co jest potrzebne do sprzątania? – zabawa dydaktyczna,zapoznanie z wybranym sprzętem służącym do utrzymania porządku, zachęcanie do pomocy w domowych pracach porządkowych typu: porządkowanie zabawek, książek, ubrań, wycieranie
kurzu itp., uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu
korzystania przez dzieci z urządzeńelektrycznych, podłączonych do sieci oraz włączania i wyłączania z sieci,
Sprzątamy w domu – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Wyjście na podwórko – zabawy ruchowe. Kto pierwszy? - zabawa
ruchowa bieżna.Zabawa w chowanego – zabawa ruchowa.
III. Kto pierwszy? – zabawa ruchowa.
Rysowanie kredkami – temat dowolny.
Zabawy z kolegą lub koleżanką wybranymi przez siebie zabawkami.
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RANEK
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, samochodów,
klocków.
Zgadnij, co robię? – zabawa ruchowo - naśladowcza. Nauczycielka
naśladuje czynności wykonywane w domu (odkurzanie, ścieranie kurzu, wkładanie rzeczy do pralki itp.), dzieci odgadują, co robi nauczycielka.
Kolorowe kółka – zabawa poranna.Dzieciom rozdajemy szarfy w 4 kolorach. Dzieci podskakują z nogi na nogę. na hasło: zielony dzieci mające zielone szarfy ustawiają się w kółko. Pozostałe zatrzymują się i stoją
w bezruchu. Powtarzamy zabawę z innymi kolorami.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Co jest potrzebne do sprzątania?
– zabawa dydaktyczna,zapoznanie z wybranym
sprzętem służącym do utrzymania porządku, zachęcanie
do pomocy w domowych pracach porządkowych typu:
porządkowanie zabawek, książek, ubrań, wycieranie kurzu itp.,
uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu korzystania
przez dzieci z urządzeńelektrycznych, podłączonych do sieci
oraz włączania i wyłączania z sieci

Słuchanie wiersza:
Przyszedł Jaś do domu,
ciemno - nic nie widać.
Pewnie świeca dzisiaj
może mi się przydać.
Gdzie jest nasze światło,
które jasno świeci?
Czy w telewizorze
jest program dla dzieci?
Czy odkurzacz mamy
pilnuje porządku?
Czy w czajniku elektrycznym
wystarczy nam wrzątku?
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Gdzie nasza muzyka,
którą tak lubimy?
I przy dźwiękach, której
tak chętnie tańczymy.
Nie ma dzisiaj prądu,
więc światła nie będzie,
i bajka dla dzieci
też się nie odbędzie.
Mama nie posprząta
nie wypije kawy,
a dzisiejszy wieczór
nie będzie ciekawy.
Prąd jest bardzo ważny,
znaczenie jego znamy.
Każdy niech pamięta,
że prąd oszczędzamy.
Rozmowa na temat wiersza:
- do czego potrzebny jest prąd ? – Dla Mamy? – Dla dzieci?
- Jakie urządzenia są u was w domu ?
- Dlaczego potrzebny jest prąd i dlaczego musimy go oszczędzać?
Pomagamy w domu – opowiadanie, jakie czynności wykonują dzieci na
ilustracjach
Odkurzamy w przedszkolu – próby samodzielnego posługiwania się
odkurzaczem.
Sprzątamy w domu – zabawa ruchowo – naśladowcza. Naśladowanie
czynności, które wykonujemy podczas sprzątania.
Wyjście na podwórko – zabawy ruchowe. Kto pierwszy? - zabawa ruchowa bieżna, bieg do wyznaczonego drzewa. Zabawa w chowanego
– zabawa ruchowa, chowanie się za drzewa i sprzęty ogrodowe.
POPOŁUDNIE
Kto pierwszy? – zabawa ruchowa. Dzieci stoją z jednej strony sali, nauczycielka z drugiej, na hasło: kto pierwszy ? dzieci biegną do nauczycielki. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
Rysowanie kredkami – temat dowolny.
Zabawy z kolegą lub koleżanką wybranymi przez siebie zabawkami.
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Dzień 5
Temat dnia: TELEWIZOR I KOMPUTER

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I.Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Kolorowe lampki - kolorowanie lampek na choince według wzoru,
liczenie lampek każdego koloru. Karta pracy str. 3
Kolorowe kółka – zabawa poranna.
II. Moja ulubiona bajka – malowanie farbą plakatową, zapoznanie z nową techniką plastyczną, rozbudzanie zainteresowań
dzieci, wdrażanie do estetycznego wykonania pracy, zapoznanie z rolą telewizji, komputera we współczesnym świecie.
Koraliki – zabawa muzyczno – ruchowa, reakcja na przerwę w muzyce.
Spacer w okolicy przedszkola. Obserwacja linii wysokiego napięcia.
III. Marsz – bieg - zabawa ruchowa.
Kto zmienił miejsce? – zabawa dydaktyczna
Telewizor w moim domu – rozmowa z dziećmi.
Bajka – oglądanie dowolnej bajki w telewizorze.

RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Kolorowe lampki – kolorowanie lampek na choince według wzoru, liczenie lampek każdego koloru. Karta pracy str. 3
Kolorowe kółka – zabawa poranna. Dzieciom rozdajemy szarfy w 4 kolorach. Dzieci podskakują z nogi na nogę. na hasło: zielony dzieci mające
zielone szarfy ustawiają się w kółko. Pozostałe zatrzymują się i stoją
w bezruchu. Powtarzamy zabawę z innymi kolorami.

15

Przewodnik metodyczny

✎

Prąd elektryczny

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Moja ulubiona bajka – malowanie farbą plakatową,
zapoznanie z nową techniką plastyczną,
rozbudzanie zainteresowań dzieci, wdrażanie
do estetycznego wykonania pracy. Zapoznanie z rolą telewizji,
komputera we współczesnym świecie.



Dzieci siedzą na dywanie, na pytanie nauczycielki odpowiadają, jakie
bajki w telewizji oglądają, mówią tytuły i bohaterów występujących
w tych bajkach (można przygotować ilustracje znanych bajek do pokazania dzieciom). Nauczycielka podaje temat pracy, malowanie ulubionej bajki. Dziecko, które otrzymuje kartkę, mówi, jaką bajkę będzie malowało. Dzieci siadają do stolików, na których jest przygotowana farba
w kilku kolorach pędzelki i woda w kubeczkach, kawałki papieru toaletowego lub ręczników papierowych do wycierania pędzelków. Nauczycielka pokazuje przy każdym stoliku, w jaki sposób korzystamy
z farby i papieru (moczenie pędzelka, maczanie w farbie, malowanie,
wycieranie pędzelka po zamoczeniu przy zmianie farby). po skończonej
pracy dzieci myją ręce. Zebranie prac do wyschnięcia, sprzątnięcie stolików.
Koraliki – zabawa muzyczno – ruchowa, reakcja na przerwę w muzyce. Dzieci tańczą przy muzyce, na przerwę w muzyce, na sygnał: koraliki łączą się po dwa, dzieci dobierają się parami lub koraliki dobierają się po trzy, dzieci stoją w trójkach trzymając się za ręce.
Spacer w okolicy przedszkola. Obserwacja linii wysokiego napięcia.
POPOŁUDNIE
Marsz – bieg – zabawa ruchowa. Dzieci maszerują lub biegają według
rytmu tamburyna.
Kto zmienił miejsce? – zabawa dydaktyczna. Dzieci siedzą w kole, nauczycielka zaprasza trójkę lub czwórkę dzieci, które stoją lub siedzą
obok siebie. Jedno z dzieci z koła ma powiedzieć, jak stoją kolejno
dzieci, wychodzi do łazienki, a nauczycielka zmienia kolejność dzieci.
Zadaniem dziecka „z łazienki” jest powiedzieć, kto zmienił miejsce
i posadzić tak, jak siedziały poprzednio. na początek zmienia miejsca
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tylko dwójka dzieci, później można utrudnić zadanie zmieniając miejsca
całej trójce lub czwórce.
Telewizor w moim domu – rozmowa z dziećmi, uświadamianie potrzeby rozsądnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych pod
kontrolą osób dorosłych.
Bajka – oglądanie dowolnej bajki w telewizorze.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…
Dzień 1
Temat dnia: ŚWIĄTECZNE KARTKI
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I.Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych.
Suknia Pani Zimy – łączenie w pary takich samych śniegowych
gwiazdek.
Wirujące płatki śniegu – zabawa poranna.
II. Kartka bożonarodzeniowa – praca plastyczna, zapoznanie z pojęciem ,,kartka świąteczna”, nabywanie umiejętności układania
kompozycji płaskiej na ograniczonej płaszczyźnie, podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania kartki, zachęcanie do estetycznego
wykonania pracy
Kartki pana listonosza – zabawa ruchowa.
Spacer w okolicy przedszkola w poszukiwaniu drzew iglastych – świerków.
III.Omiń zaspę – zabawa ruchowa.
Łączenie w całość pocztówek pociętych na kilka części.
Zabawy dowolne dzieci.

RANEK
Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych.
Suknia Pani Zimy – łączenie w pary takich samych śniegowych gwiazdek.
Wirujące płatki śniegu – zabawa poranna.Dzieci biegają swobodnie
na palcach w rytm tamburyna, na sygnał słowny i dźwiękowy opadają kręcąc się wokół siebie i przykucają, zabawę powtarzamy.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Kartka bożonarodzeniowa – praca plastyczna,
zapoznanie z pojęciem ,,kartka świąteczna”,
nabywanie umiejętności układania kompozycji płaskiej
na ograniczonej płaszczyźnie, podejmowanie prób samodzielnego
wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania
kartki, zachęcanie do estetycznego wykonania pracy

Kolorowe kartki - oglądanie kartek i segregowanie według rodzaju.
Komu i kiedy wysyłamy kartki świąteczne? – wypowiedzi dzieci.
Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy, stworzenie kompozycji
świątecznej z gotowych elementów (choinki różnej wielkości, kolorowe
kółka – bombki różnej wielkości, itp.), przyklejanie na kartkę.
Na stolikach przygotowane są kartki dla każdego dziecka, klej w sztyfcie, pośrodku gotowe elementy do przyklejania. po skończonej pracy,
dzieci sprzątają swoje miejsce pracy, myją w łazience ręce.
Kartki pana listonosza – zabawa ruchowa.Dzieci biegają po sali, jedno
dziecko jest listonoszem rozdającym kartki świąteczne. Dziecko, które
otrzymuje kartkę zatrzymuje się i ogląda kartkę. Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie dzieci dostaną kartkę. Jeśli zabawa się spodoba
można powtórzyć, zmieniając listonosza.
Spacer w okolicy przedszkola w poszukiwaniu drzew iglastych – świerków.
POPOŁUDNIE
Omiń zaspę – zabawa ruchowa. Dzieci chodząc, biegając przy dźwiękach tamburyna omijają rozłożone szarfy na dywanie, aby nie wpaść
w zaspę.
Łączenie w całość pocztówek pociętych na kilka części.
Zabawy dowolne dzieci.
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Dzień 2
Temat dnia: CHOINKA

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I.Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Dziewczynka z zapałkami – słuchanie fragmentu baśni H. Ch. Andersena.
Mikołaj – kończenie rysowania Mikołaja, karta pracy str. 4
Wirujące płatki śniegu – zabawa poranna.
II. Święty Mikołaj – zabawy muzyczne przy piosence,rozwijanie
poczucia rytmu, zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi
(trójkąt, janczary), próby instrumentacji piosenki.
Ubieramy choinkę – zabawa ruchowa.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
III. Znajdź odpowiedni kolor – zabawa ruchowa z elementem biegu.
Prezenty od Świętego Mikołaja – rysunek listu z prezentami do Mikołaja.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Dziewczynka z zapałkami – słuchanie fragmentu baśni H. Ch. Andersena.
Mikołaj – kończenie rysowania Mikołaja, karta pracy str. 4
Wirujące płatki śniegu – zabawa poranna. Dzieci biegają swobodnie
na palcach w rytm tamburyna, na sygnał słowny i dźwiękowy opadają kręcąc się wokół siebie i przykucają, zabawę powtarzamy.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Święty Mikołaj – zabawy muzyczne przy piosence,
rozwijanie poczucia rytmu, zapoznanie z instrumentami
perkusyjnymi (trójkąt, janczary), próby instrumentacji piosenki.

Święta Bożego Narodzenia – rozmowa na temat zwyczajów i tradycji
świątecznych z wykorzystaniem ilustracji i plansz (choinka, Mikołaj, prezenty, wigilia, itp.)
Zabawa inscenizowana przy piosence:
1. Święty Mikołaj jedzie z podarkami,
już puka w okno, dzwoni dzwoneczkami.
Ref. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzyń, dzyń, dzyń!
Kto dziś grzeczny był?
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzyń, dzyń, dzyń!
Kto dziś grzeczny był?
2. Święty Mikołaj worek rozwiązuje,
każdemu dziecku coś dziś podaruje.
Ref. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzyń, dzyń, dzyń!
Kto dziś grzeczny był?
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzyń, dzyń, dzyń!
Kto dziś grzeczny był?
3. czy każde dziecko prezent już dostało?
Bo mam tu jeszcze prezentów niemało!
Ref. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzyń, dzyń, dzyń!
Kto dziś grzeczny był?
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzyń, dzyń, dzyń!
Kto dziś grzeczny był?
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Dzieci naśladują słowa piosenki, podczas refrenu klaszczą.
Instrumentacja refrenu na dzwonkach. Dzieci śpiewają piosenkę stojąc w kole, podczas refrenu grają na trójkątach, dzwonkach, janczarach (każde dziecko powinno mieć instrument, jeżeli jest to niemożliwe
śpiewanie piosenki powtarzamy, aby każde dziecko miało możliwość
zagrania).
Ubieramy choinkę – zabawa ruchowa. Dzieci biegają szukając bombek, na sygnał stoją w miejscu, schylają się po bombkę i starają się ją
zawieść na choinkę, jak najwyżej stając na palcach. Zabawę powtarzamy kilka razy.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
POPOŁUDNIE
Znajdź odpowiedni kolor – zabawa ruchowa z elementem biegu. Dzieci otrzymują szarfy w czterech kolorach, w rogach dywanu stoją chorągiewki lub leżą kolorowe krążki. Dzieci biegają na sygnał: znajdź
swój kolor, stają w rzędzie przed chorągiewką lub krążkiem, podczas
powtórek zmieniamy miejsce chorągiewek lub krążków.
Prezenty od Świętego Mikołaja – rysunek listu z prezentami do Mikołaja
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Dzień 3
Temat dnia: OZDOBY CHOINKOWE

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I.Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Dziewczynka z zapałkami – słuchanie fragmentu baśni Andersena.
Rysowanie w worku prezentów, które dzieci chciałyby dostać od Mikołaja – karta pracy str. 5
Święty Mikołaj – śpiew zbiorowy piosenki.
Wirujące płatki śniegu – zabawa poranna.
II. Ozdoby choinkowe–praca plastyczna, rozumienie zakresu pojęcia ,,ozdoby choinkowe”, rozróżnianie pojęć: świerk – choinka (np. podczas ubierania drzewka), zapoznanie z tradycjami
bożonarodzeniowymi, wdrażanie do prawidłowegostosowania
pojęć określających położenie przedmiotu w przestrzeni: wyżej, niżej
Święty Mikołaj– zabawa inscenizowana do piosenki.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu, lepienie bałwana.
III. K
 olorowe bombki – zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa.
Ile ozdób jest na choince? – zabawy matematyczne, liczenie ozdób
na choince ustawionej w sali, wzbudzanie zainteresowania matematyką poprzez manipulowanie na zbiorze przedmiotów
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w zespołach.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Dziewczynka z zapałkami – słuchanie fragmentu baśni Andersena.
Rysowanie w worku prezentów, które dzieci chciałyby dostać od Mikołaja – karta pracy str. 5
Święty Mikołaj – śpiew zbiorowy piosenki.
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Wirujące płatki śniegu – zabawa poranna.Dzieci biegają swobodnie
na palcach w rytm tamburyna, na sygnał słowny i dźwiękowy opadają
kręcąc się wokół siebie i przykucają, zabawę powtarzamy.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Ozdoby choinkowe–praca plastyczna,
rozumienie zakresu pojęcia ,,ozdoby choinkowe”,
rozróżnianie pojęć: świerk – choinka (np. podczas ubierania
drzewka), zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi,
wdrażanie do prawidłowegostosowania pojęć określających
położenie przedmiotu w przestrzeni: wyżej, niżej

Choinka – słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej.
Zgromadzenie dzieci wokół choinki, która nie jest ubrana, słuchają
wiersza mówionego przez nauczycielkę:
Świerk zielony wyrósł w lesie, teraz dzieciom radość niesie.
Stoi w domu wystrojony i bombkami ozdobiony.
Gwiazdka na wierzchołku, łańcuch na gałązkach,
a pod nim prezenty i orzechy w workach.
Każdy maluch uśmiechnięty, bo dostanie dziś prezenty.
Co możemy zrobić, aby nasza choinka była ładniejsza? - rozmowa
z dziećmi.
Wykonanie pracy:
Na stolikach leżą przybory i materiały potrzebne do wykonania pracy: na
dwóch stolikach kółka w trzech różnych wielkościach na pawie oczka
i klej w sztyfcie, przy następnych dwóch stolikach przygotowane są kolorowe paski do sklejania przez dzieci tworząc łańcuch i klej w sztyfcie.
Praca dzieci.
Dzieci siadają do stolików, nauczycielka wyjaśnia sposób wykonania
pracy przy każdym stoliku pokazując, jak naklejać kółka lub łączyć ze
sobą paski papieru.
Zadaniem nauczycielki jest przewleczenie nitki igłą do pawich oczek
i złączenie łańcucha w jeden długi.
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Ubieramy choinkę – wspólne dekorowanie drzewka świerkowego, zawieszanie ozdóbwykonanych przez dzieci - określanie położenia ozdób
choinkowych (wysoko – nisko).
Święty Mikołaj – zabawa inscenizowana do piosenki.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu, lepienie bałwana.
POPOŁUDNIE
Kolorowe bombki – zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa. Dzieci otrzymują szarfy w czterech kolorach, tańczą indywidualnie przy muzyce, na przerwę w muzyce na sygnał np. czerwone bombki kręcą się,
podskakują lub padają dzieci wykonują zadanie. Muzyka gra dalej, na
przerwę podobne zadania wykonują np. bombki żółte i czerwone.
Ile ozdób jest na choince? – zabawy matematyczne, liczenie ozdób na
choince ustawionej w sali, wzbudzanie zainteresowania matematyką
poprzez manipulowanie na zbiorze przedmiotów.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań w zespołach.
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Dzień 4
Temat dnia: CZAS na KOLĘDĘ
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I.Zabawy dowolnie wybraną zabawką.
Zimowe obrazki - układanie puzzli o tematyce zimowej.
Wirujące płatki śniegu – zabawa poranna.
II. Przybieżeli do Betlejem – nauka kolędy, zapoznanie z pojęciem
,,kolęda”, przybliżenie tradycji związanych ze świętem Bożego
Narodzenia, kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczas słuchania kolęd, wyzwalanie radości podczas podejmowanie
prób wspólnego śpiewania kolęd
Zaprzęgi – zabawa ruchowa bieżna.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
III. Mróz – zabawa ruchowa.
Bombka – kolorowanie bombki, karta pracy str. 6
Zimno, ciepło – zabawa dydaktyczna.

RANEK
Zabawy dowolnie wybraną zabawką.
Zimowe obrazki - układanie puzzli o tematyce zimowej.
Wirujące płatki śniegu – zabawa poranna. Dzieci biegają swobodnie
na palcach w rytm tamburyna, na sygnał słowny i dźwiękowy opadają
kręcąc się wokół siebie i przykucają, zabawę powtarzamy.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Przybieżeli do Betlejem – nauka kolędy, zapoznanie
z pojęciem ,,kolęda”, przybliżenie tradycji związanych
ze świętem Bożego Narodzenia, kształcenie uwagi
i poczucia słuchu podczas słuchania kolęd, wyzwalanie radości
podczas podejmowanie prób wspólnego śpiewania kolęd
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Święta Bożego Narodzenia – oglądanie różnych obrazków, wybór właściwych związanych ze świętami bożonarodzeniowymi.
Kolędy – słuchanie krótkich fragmentów kolęd.
Przybieżeli do Betlejem – słuchanie kolędy, nauka i inscenizowanie
ruchem refrenu
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
(2x ręce uniesione do góry)
A pokój na ziemi.
(ręce opuszczone w dół)
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...
Zaprzęgi – zabawa ruchowa bieżna.Dzieci w parach ustawione jedno
za drugim trzymają się za ręce, biegają w rytm tamburyna, zmiana
miejsc.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.Lepienie bałwana, chodzenie po śladach.
POPOŁUDNIE
Mróz – zabawa ruchowa. Dzieci biegają po sali w rytm tamburyna, na
hasło „mróz” zatrzymują się w bezruchu. Zabawę powtarzamy kilka razy.
Bombka – kolorowanie bombki, karta pracy str. 6
Zimno, ciepło – zabawa dydaktyczna. Nauczycielka lub dziecko chowa
klocek, zabawkę przed osobą, która jest np. w łazience. Gdy wyjdzie
zaproszona przez dzieci szuka ukrytego przedmiotu, a pozostałe dzieci
wskazują mówiąc: ciepło, zimno, gorąco, parzy, mróz w zależności od
odległości schowanego przedmiotu. Zabawę powtarzamy.
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Dzień 5
Temat dnia: ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych.
Święta w domu – zabawa słownikowo – gramatyczna.
Słuchanie kolęd i pastorałek. Wspólny śpiew kolęd znanych dzieciom.
Wirujące płatki śniegu – zabawa poranna.
II. Wigilia – zabawa dydaktyczna, wspólne przygotowanie stołu
wigilijnego, degustacja potraw wigilijnych, składanie sobie życzeń, obserwacja przygotowań do Bożego Narodzenia w najbliższym otoczeniu (w domu, w przedszkolu, dekoracje uliczne), kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat
obrazka, przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
III. Podążamy za tropem – zabawa ruchowa z elementem podskoku.
Liczenie choinek, kolorowanie największej, karta pracy str. 7
Zabawy wg zainteresowań dzieci.

RANEK
Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych.
Święta w domu – zabawa słownikowo – gramatyczna.
Słuchanie kolęd i pastorałek. Wspólny śpiew kolęd znanych dzieciom.
Wirujące płatki śniegu – zabawa poranna. Dzieci biegają swobodnie
na palcach w rytm tamburyna, na sygnał słowny i dźwiękowy opadają
kręcąc się wokół siebie i przykucają, zabawę powtarzamy.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Wigilia – zabawa dydaktyczna, wspólne przygotowanie
stołu wigilijnego, degustacja potraw wigilijnych,
składanie sobie życzeń, obserwacja przygotowań do
Bożego Narodzenia w najbliższym otoczeniu (w domu,
w przedszkolu, dekoracje uliczne), kształcenie mowy poprzez
wypowiadanie się na temat obrazka, przestrzeganie prawa
do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych.



Przygotowane na środku są dwa stoliki, na jednym stoliku leży: obrus,
talerze, kubeczki, sztućce, serwetki, opłatek, drugi stół jest pusty.
Przybieżeli do Betlejem – wspólne śpiewanie kolędy.
Przygotowanie stołu wigilijnego – poszczególne dzieci podchodzą do
stolika z akcesoriami i kolejno nakrywając stół do wigilii (obrus, talerze
itp.) nazywają poszczególne przedmioty.
Rozmowa na temat potraw, które spożywamy podczas wigilii.
Składanie życzeń, podzielenie się opłatkiem. Nauczycielka składa życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i dzieli się opłatkiem, dzieci
między sobą również składają życzenia.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
POPOŁUDNIE
Podążamy za tropem – zabawa ruchowa z elementem podskoku.Dzieci
chodzą powoli po dywanie, na którym rozrzucone są krążki, szarfy, gdy
spotkają po drodze przeszkodę przeskakują ją.
Liczenie choinek, kolorowanie największej, karta pracy str. 7
Zabawy wg zainteresowań dzieci.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
ZWIERZĘTA ZIMĄ
Dzień 1
Temat dnia: DOKARMIAMY PTAKI

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Ptaszki –obserwowanie ptaków w karmniku, rozpoznawanie, próby
nazywania.
Ptaszki w karmniku – zabawa poranna.
II. Wróbelki -nauka wiersza A. Bayer,wypowiedzi dzieci na temat
konieczności dokarmiania ptaków zimą na podstawie wiersza
i własnych obserwacji, zachęcanie do pomagania ptakom
w okresie zimowym.
Głodne gile – zabawa ruchowa.
Jaki ptak woła tak…? – ćwiczenia ortofoniczne.
Spacer w okolicach przedszkola. Obserwacja ptaków,poszukiwanie
i rozpoznawanie śladów ptaków na śniegu.
III. Ptaszki do gniazdka – zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa.
Karmnik - kolorowanie rysunku, karta pracy str. 9
Zabawy dowolnie wybraną zabawką.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Ptaszki – obserwowanie ptaków w karmniku, rozpoznawanie, próby
nazywania.
Ptaszki w karmniku – zabawa poranna. na dywanie leżą trzy hula

30

Przewodnik metodyczny

✎

Zwierzęta zimą

- hop. Dzieci biegają po sali, na sygnał słowny: ptaszki jedzą ziarenka,
dzieci kucają wokół hula - hop i uderzają palcami o dywan.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
– nauka wiersza A. Bayer, wypowiedzi
 dzieciWróbelki
na temat konieczności dokarmiania ptaków zimą
na podstawie wiersza i własnych obserwacji, zachęcanie
do pomagania ptakom w okresie zimowym.
Rozmowa przy tablicy na temat ptaków, rozpoznawanie ptaków po wyglądzie (wróbel, gil, sikorka) i ich charakterystycznych cechach.
Słuchanie wiersza „Wróbelki Anny Bayer”.
Siedzą wróble na skwerku,
każdy w szarym sweterku,
każdy pusto ma w brzuszku
więc szukają okruszków.
Pomóż zimą wróbelkom,
sypnij ziarenek ręką.
Sypnij im słonecznika
do ptasiego karmnika.
Dokarmiamy ptaki – wypowiedzi dzieci na temat konieczności dokarmiania ptaków zimą na podstawie wiersza i własnych obserwacji, dzieci oglądają pożywienie dla ptaków.
Powtórzenie wiersza z pokazywaniem przez nauczycielkę, a następnym
razem z dziećmi.
Siedzą wróble na skwerku,
dzieci przykucają
każdy w szarym sweterku,
każdy pusto ma w brzuszku
rozglądają się wokół
więc szukają okruszków.
Pomóż zimą wróbelkom,
sypnij ziarenek ręką.
Sypnij im słonecznika
		
do ptasiego karmnika.

wstają
sypią ziarno rączkami
unoszą ręce nad głową i sypią
do karmnika

31

Przewodnik metodyczny

✎

Zwierzęta zimą

Głodne gile – zabawa ruchowa. Dzieci biegają po sali w rytm tamburyna machając rękami, na przerwę w muzyce kucają i stukają palcami
o podłogę. Zabawę powtarzamy kilka razy.
Jaki ptak woła tak…? – ćwiczenia ortofoniczne. Rozpoznawanie głosu,
wróbla, wrony itp.
Spacer w okolicach przedszkola. Obserwacja ptaków,poszukiwanie
i rozpoznawanie śladów ptaków na śniegu.
POPOŁUDNIE
Ptaszki do gniazdka – zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa.
Każde dziecko otrzymuje krążek, który kładzie na dywanie. Dzieci biegają, na sygnał: Ptaki do gniazd, każde dziecko szuka swojego gniazda lub staje w najbliższym. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
Karmnik - kolorowanie rysunku, karta pracy str. 9
Zabawy dowolnie wybraną zabawką.
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Dzień 2
Temat dnia: PTAKI ZIMĄ

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Las zimą– przyklejenie elementów lasu na szarym arkuszu papieru
Ptaszki w karmniku – zabawa poranna.
II. Głodne ptaszki – zbiorowa praca plastyczna,zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków, które można spotkać
w najbliższym środowisku przyrodniczym (np. wróbel, sikorka,
gil), doskonalenie techniki przyklejania elementów na kartkę.
Lis i ptaki – zabawa ruchowa.
Ptaki – kolorowanie ptaków według wzoru.
Spacer w okolicach przedszkola.
III. Stuk, puk – zabawa ruchowa.
Ptaki – ćwiczenia ortofoniczne, naśladowanie odgłosów różnych ptaków.
Wróbelki – utrwalenie wiersza A. Bayer
Zabawy w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Las zimą – przyklejenie gotowych elementów lasu (drzewa, krzaki) na
szarym arkuszu papieru.
Ptaszki w karmniku – zabawa poranna. na dywanie leżą trzy hula
- hop. Dzieci biegają po sali, na sygnał słowny: ptaszki jedzą ziarenka,
dzieci kucają wokół hula - hop i uderzają palcami o dywan.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Głodne ptaszki – zbiorowa praca plastyczna,
zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych
ptaków, które można spotkać w najbliższym środowisku
przyrodniczym (np. wróbel, sikorka, gil), doskonalenie techniki
przyklejania elementów na kartkę.

Wspólne recytowanie wiersza Wróbelki A. Bayer
Wróbel, sikorka i gil – pokaz sylwet ptaków.
Zapoznanie z tematem pracy i ich wykonania. Każde dziecko otrzymuje
jeden lub dwa ptaszki i idzie do swojego stolika, na którym pośrodku
leży papierowy karmnik wycięty z bloku technicznego i klej w sztyfcie
dla każdego dziecka. Dzieci przyklejają ptaki „w karmniku”.
Las zimą – następnie odwracają karmnik i smarują cała powierzchnię
kartki i przyklejają do pracy rozpoczętej w ranku.
Prace porządkowe – mycie rąk, zbieranie klejów.
Lis i ptaki – zabawa ruchowa.Jedno dziecko jest lisem, reszta dzieci
w rozsypce kucają, gdy zbliża się lis wstają i uciekają w inne miejsce.
Ptaki – kolorowanie ptaków według wzoru. Pośrodku leżą obrazki, chętne dzieci otrzymują kontur ptaszka, który kolorują wg wzoru.
Spacer w okolicach przedszkola.
POPOŁUDNIE
Stuk, puk – zabawa ruchowa. Dzieci biegają w rytm tamburyna, na
sygnał: stuk – puk stukają palcami o podłogę, o meble. Zabawę powtarzamy.
Ptaki – ćwiczenia ortofoniczne, naśladowanie odgłosów różnych ptaków.
Wróbelki – utrwalenie wiersza A. Bayer
Zabawy w kącikach zainteresowań.

34

Przewodnik metodyczny

✎

Zwierzęta zimą

Dzień 3
Temat dnia: ZWIERZĘTA ZIMĄ
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I.Zabawy swobodne w sali.
Oglądnie albumów i książek przyrodniczych przedstawiających
zwierzęta leśnew ich naturalnym środowisku, kojarzenie nazw wybranych zwierząt leśnych z ich wizerunkiem (np. sarna, zając, wiewiórka, żubr, niedźwiedź, łoś, jeleń)
Las zimą – przyklejanie sylwet zwierząt do pracy rozpoczętej we wtorek.
Niedźwiedzie i zające– zabawa poranna.
II. Dokarmiajmy ptaki – słuchaniewierszaAnny Moszczyńskiej
- rozmowa na temat wiersza, budzenie zainteresowań otaczająca przyrodą, kształcenie umiejętności poprawnej, wyrazistej
wypowiedzi.
Płochliwe sarenki - opowieść ruchowa.
Zabawy dowolnie wybraną grą lub układanką przy stolikach.
Wyjście do ogrodu przedszkolnego.Chodzenie po śladach – zabawa
ruchowa z elementem marszu.
III. P
 ani Zima i leśne zwierzęta – zabawa orientacyjno -porządkowa.
Leśne zwierzęta – kolorowanie obrazków przedstawiających zwierzęta, nazywanie zwierząt.
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy swobodne w sali.
Oglądnie albumów i książek przyrodniczych przedstawiających zwierzęta leśnew ich naturalnym środowisku, kojarzenie nazw wybranych
zwierząt leśnych z ich wizerunkiem (np. sarna, zając, wiewiórka, żubr,
niedźwiedź, łoś, jeleń).
Las zimą – przyklejanie sylwet zwierząt do pracy rozpoczętej we wtorek.
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Niedźwiedzie i zające – zabawa poranna.Dzieci wsłuchują się w rytm
tamburyna, do czego zaprasza, do chodzenia pomału, ociężale, z nogi
na nogę, jak niedźwiedzie czy skaczą na czterech łapach, jak zające.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Dokarmiajmy ptaki – słuchanie wiersza
Anny Moszczyńskiej, rozmowa na temat wiersza,
budzenie zainteresowań otaczająca przyrodą,
kształcenie umiejętności poprawnej, wyrazistej wypowiedzi.

Dzieci siedzą na krzesełkach. Na tablicy wisi praca wykonana przez
dzieci Las zimą.
Dokarmiajmy ptaki – słuchanie wiersza Anny Moszczyńskiej.
Kiedy śnieg przykryje wkoło
wszystkie drzewa, grządki, krzaki.
To znak, że nadeszła zima
i dokarmiać trzeba ptaki.
Z tatą zrobię mały karmnik
i wsypiemy tam nasionka.
Niech najedzą się do syta
drozdy, wróble, i sikorka.
Jarzębiny garść dostaną,
jabłka, proso i słoninkę.
Każdy ptak zje coś pysznego
i odpocznie odrobinkę.
Zwierzęta zimą – rozmowa kierowana. Rozmowę rozpoczynamy, czym
dokarmiamy ptaki, następnie przechodzimy do tematu, czym dokarmiane są zwierzęta w lesie i przez kogo. na plakacie nauczycielka
umieszcza postać leśniczego i paśniki, wyjaśniając nazwę.
Płochliwe sarenki – opowieść ruchowa.Sarenki chodziły po lesie pomalutku, ze schylonymi głowami szukając pożywienia. w pewnym momencie usłyszały szelest (szelest gazet lub foli). Zwierzęta zatrzymały się nad-
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słuchując, co się dzieje, ale wszystko ucichło, więc szukały dalej. Nagle
usłyszały strzał (uderzenie w bębenek), wówczas przerażone zaczęły
uciekać we wszystkie strony.
Zabawy dowolnie wybraną grą lub układanką przy stolikach.
Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Chodzenie po śladach – zabawa
ruchowa z elementem marszu.
POPOŁUDNIE
Zima i leśne zwierzęta – zabawa orientacyjno -porządkowa.Zakładamy dziewczynce pelerynkę, może być zrobiona z pasków białej bibuły,
która chodzi po sali i dotyka po jednym dziecku, a dzieci stoją w bezruchu, wówczas dołączają się do pochodu za Panią Zimą.
Leśne zwierzęta – kolorowanie obrazków przedstawiających zwierzęta,
nazywanie zwierząt, które po wycięciu można przykleić na pracę Las
zimą.
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
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Dzień 4
Temat dnia: ZIMOWY SEN ZWIERZĄT

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
Sen zimowy zwierząt – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji.
Leśne zwierzęta– lepienie z plasteliny.
Niedźwiedzie i zające – zabawa poranna
II. Cicho – głośno – zabawa z instrumentami. - rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków,utrwalanie sposobu gry
na instrumentach perkusyjnych,wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwiękimuzyczne.
Zwierzęta w lesie – zabawa ruchowa z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
III. Stary niedźwiedź mocno śpi – zabawa ruchowa ze śpiewem.
Bajki na zimowe popołudnia – słuchanie wybranej przez nauczyciela bajki H. Ch. Andersena.
Zabawy dowolnie wybraną zabawką.

RANEK
Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
Sen zimowy zwierząt – rozmowa kierowana na podstawie ilustracji
zwierząt, które zasypiają na zimę (niedźwiedź, borsuk, jeż, żaba czy
żuczek)
Leśne zwierzęta – lepienie z plasteliny.
Niedźwiedzie i zające – zabawa poranna.Dzieci wsłuchują się w rytm
tamburyna, do czego zaprasza, do chodzenia pomału, ociężale, z nogi
na nogę, jak niedźwiedzie czy skaczą na czterech łapach, jak zające.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Cicho – głośno – zabawa z instrumentami,
rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków,
utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych,
wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania
na dźwięki muzyczne.

Zagadki muzyczne – dzieci rozpoznają dźwięk instrumentu (bębenek,
tamburyno, grzechotka, trójkąt) , który przedstawia nauczycielka ukryta
za parawanem.
Instrumenty perkusyjne – wybór instrumentu. Każde dziecko wybiera
instrument, instrumenty rozłożone są w zbiorach.
Dzieci siadają w czterech rogach dywanu (tamburyna, grzechotki, bębenki, trójkąty). Nauczycielka jest dyrygentem i stara się stworzyć orkiestrę pokazując i poruszając rękami w określonym rytmie, który zespół
ma grać Jeśli trzyma ręce nisko instrumenty grają cicho, jeśli wysoko
grają głośno. Dzieci w grupach wymieniają się instrumentami. Zabawę
kończymy, gdy wszystkie dzieci zagrają na każdym instrumencie.
Zwierzęta w lesie – zabawa ruchowa z wykorzystaniem instrumentów
perkusyjnych. Dzieci poruszają się jak niedźwiedzie przy bębenku, przy
tamburynie jak zające, przy trójkącie jak wiewiórki, przy grzechotce jak
jeże.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
POPOŁUDNIE
Stary niedźwiedź mocno śpi – zabawa ruchowa ze śpiewem.
Bajki na zimowe popołudnia – słuchanie wybranej przez nauczyciela
bajki H. Ch. Andersena.
Zabawy dowolnie wybraną zabawką.
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Dzień 5
Temat dnia: DRZEWA ZIMĄ

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Zima– aktywne słuchanie Koncertu nr 4 f - moll A. Vivaldiego z cyklu
„Cztery pory roku”.
Niedźwiedzie i zające – zabawa poranna
II. Drzewa zimą – malowanie biała farbą na błękitnym tle, rozwijanie zainteresowań plastycznych, poznawanie nowych technik
plastycznych, wdrażanie do umiejętności postępowania zgodnie z instrukcją słowną.
Śnieżynki– zabawa ruchowa.
Wyjście na podwórko – spacer w pobliżu przedszkola.
III. Płochliwe sarenki - opowieść ruchowa.
Liczymy ptaki i zwierzęta– zajęcia w małych zespołach przy wykonanej pracy plastycznej Las zimą.
Zabawy w małych zespołach.

RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Zima – aktywne słuchanie Koncertu nr 4 f - moll A. Vivaldiego z cyklu
„Cztery pory roku”. Solowe, indywidualne naśladowanie muzyki podczas tańca.
Niedźwiedzie i zające – zabawa poranna.Dzieci wsłuchują się w rytm
tamburyna, do czego zaprasza, do chodzenia pomału, ociężale, z nogi
na nogę, jak niedźwiedzie czy skaczą na czterech łapach, jak zające.
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Drzewa zimą – malowanie biała farbą
na błękitnym tle,rozwijanie zainteresowań plastycznych,
poznawanie nowych technik plastycznych, wdrażanie
do umiejętności postępowania zgodnie z instrukcją słowną.

Rozmowa na temat oznak zimy (śnieg, mróz), dlaczego trzeba dokarmiać zwierzęta i ptaki, gdzie mieszkają zwierzęta.
Zapoznanie z tematem pracy Drzewa zimą, jak wyglądają, czym są
przykryte. Każde dziecko otrzymuje podpisaną niebieską kartkę z konturami drzew, siada do stolika, na którym przygotowana jest biała farba i małe gąbki, którymi dzieci będą malować śnieg. Nauczycielka pokazuje przy każdym stoliku, jak należy wykonywać pracę (maczając
najpierw gąbkę w farbie, a następnie na kartkę papieru, tak aby nie
zamalować konturówdrzew). Gdy praca jest wykonana można ją na
mokro lekkoposypać brokatem.
Prace zostają na stolikach do wyschnięcia, dzieci myją ręce, a nauczycielka sprząta farbę i gąbki.

Śnieżynki – zabawa ruchowa. Dzieci biegają po sali lekko na palcach
w rytm tamburyna, na mocniejsze uderzenie, obracająsię pomału wokół własnej osi, aż do przysiadu. Zabawę powtarzamy.
Wyjście na podwórko – spacer w pobliżu przedszkola.
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POPOŁUDNIE
Płochliwe sarenki - opowieść ruchowa.Sarenki chodziły po lesie pomalutku, ze schylonymi głowami szukając pożywienia. w pewnym momencie usłyszały szelest (szelest gazet lub foli). Zwierzęta zatrzymały się nadsłuchując, co się dzieje, ale wszystko ucichło, więc szukały dalej. Nagle
usłyszały strzał (uderzenie w bębenek), wówczas przerażone zaczęły
uciekać we wszystkie strony.
Liczymy ptaki i zwierzęta – zajęcia w małych zespołach przy wykonanej
pracy plastycznej Las zimą. Wybrane dzieci liczą np. poszczególne ptaki w karmniku, zwierzęta wg gatunku.
Zabawy w małych zespołach.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
KARNAWAŁ
Dzień 1
Temat dnia: BAL LALEK

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Bal moich lalek – słuchanie piosenki w wykonaniu Natalii Kukulskiej.
Przygotowujemy lalki na bal – ubieranie lalek, zakładanie im korali
i innych ozdób.
Czarodziejska różdżka – zabawa poranna.
II. Bal lalek – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej,
kształcenie uwagi podczas słuchania opowiadania ilustrowanego dwiema lalkami - pacynkami (sylwetami, kukiełkami
itp.), kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się
liczebnikami porządkowymi w zakresie 1 – 2, zachęcanie do
pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych
Prosimy do tańca – zabawa ruchowa.
Pluszowy miś – kolorowanie obrazka.
Spacer po osiedlu.
III. Patrz uważnie i biegnij – zabawa ruchowa.
Korale dla lalek – nawlekanie makaronu na sznurek.
Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Bal moich lalek – słuchanie piosenki w wykonaniu Natalii Kukulskiej.
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Przygotowujemy lalki na bal – ubieranie lalek, zakładanie im korali
i innych ozdób.
Czarodziejska różdżka – zabawa poranna.Dzieci poruszają się po sali.
Nauczycielka podnosi różdżkę i mówi, w jakie zwierzątka zamienia
dzieci. Dzieci muszą naśladować dane zwierzę do momentu, aż wróżka
zamieni w inne zwierzątko (np. słonie, motylki, zajączki, węże).
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE


1

3

Bal lalek – słuchanie opowiadania
Doroty Kossakowskiej, kształcenie uwagi
podczas słuchania opowiadania ilustrowanego dwiema
lalkami - pacynkami (sylwetami, kukiełkami itp.), kształcenie
umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami
porządkowymi w zakresie 1 – 2, zachęcanie do pojedynczego
wypowiadania się i słuchania innych

Bal lalek – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej.
Dziś u lalek wielki bal. Zuzia i Matylda zaprosiły gości. Będzie piesek
Rysio i kotka Frania. Lalki przygotowały gościom wspaniałą ucztę. Będzie sok malinowy, pieczone jabłuszka i ciasteczka z cukrem pudrem.
Lalki mają w swoim pokoju trzy krzesełka. Zastanawiają się, czy gościom wystarczy miejsca do siedzenia. Matylda policzyła i już wie, ilu
gości będzie na balu. na pewno będzie wesoło. Będą też tańce
w parach. Zapowiada się wspaniała zabawa. Rozmowa na temat opowiadania.
Czy wszystkim zabawkom starczy miejsca? – sprawdzanie poprzez łączenie w pary.
Nakrywamy do stołu – ustawianie odpowiedniej ilości talerzyków i kubeczków dla gości, porównywanie ilości bez przeliczania, wprowadzenie pojęcia „tyle samo”.
Prosimy do tańca – zabawa ruchowa. Chłopcy zapraszają dziewczynki
do tańca i tańczą przy muzyce, na przerwę zmieniają pary.
Pluszowy miś – kolorowanie obrazka.
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Spacer po osiedlu.
POPOŁUDNIE
Patrz uważnie i biegnij – zabawa ruchowa. na sali rozłożone są szarfy
lub skakanki, dzieci biegają tak, aby nie nadepnąć szarfy, omijają ją lub
przeskakują.
Korale dla lalek – nawlekanie makaronu na sznurek.
Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Dzień 2
Temat dnia: KIM BĘDĘ NA BALU

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Za kogo przebrały się dzieci? – rozpoznawanie i nazywanie strojów
karnawałowych dzieci na podstawie ilustracji.
Kim będę na balu? – swobodne wypowiedzi dzieci.
Czarodziejska różdżka – zabawa poranna.
II. Kolorowe balony – praca plastyczna, kształcenie umiejętności
prawidłowego nabierania farby pędzlem, uwrażliwienie dzieci
na barwę, rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.
Na balu – zabawa taneczna.
Wyjście na podwórko.
III. Znajdź parę do tańca – zabawa ruchowa.
Czyj to strój? – rozwiązywanie zagadek.
Zabawy i gry stolikowe.
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RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Za kogo przebrały się dzieci? – rozpoznawanie i nazywanie strojów
karnawałowych dzieci na podstawie ilustracji.
Kim będę na balu? – swobodne wypowiedzi dzieci.
Czarodziejska różdżka – zabawa poranna. Dzieci poruszają się po sali.
Nauczycielka podnosi różdżkę i mówi, w jakie zwierzątka zamienia
dzieci. Dzieci muszą naśladować dane zwierzę do momentu, aż wróżka
zamieni w inne zwierzątko (np. słonie, motylki, zajączki, węże).
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Kolorowe balony – praca plastyczna,
kształcenie umiejętności prawidłowego nabierania
farby pędzlem, uwrażliwienie dzieci na barwę,
rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.

Zabawa balonami – zabawa ruchowa. Dzieci tańczą w parach trzymając balon między sobą, do czasu, aż balon spadnie.
Rozmowa na temat: Różne narzędzia malarskie.
- Czym można malować?
Dzieci wymieniają różne narzędzia malarskie: pędzel, wałek, gąbka,
palce…
Dzieci siedzą w kole, każde dziecko otrzymuje balon mówi, w jakim
kolorze otrzymał balon.
Podanie nowego narzędzia malarskiego – balonu i sposobu wykonania
pracy.
Praca indywidualna dzieci.
Dzieci mają farby na tackach. Balon moczą w farbie i malują.
Balonik – zabawa ruchowa z tekstem.
Baloniku nasz malutki, rośnij duży okrąglutki
Balon rośnie, że aż strach, przebrał miarę, no i bach!
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Wyjście na podwórko.
POPOŁUDNIE
Znajdź parę do tańca – zabawa ruchowa. Dzieci biegają po sali, na
sygnał: Znajdź parę do tańca szukają drugiego dziecka do pary, tańczą
do muzyki. Zabawę powtarzamy kilka razy.
Czyj to strój? – rozwiązywanie zagadek.
Dzieci losują z pudełka akcesoria strojów i odgadują za kogo mogłaby
się przebrać osoba, której przedmiot wylosowały (np. korona – król,
szabla – rycerz, różdżka – wróżka, kropka – biedronka).
Zabawy i gry stolikowe.

Dzień 3
Temat dnia: KOLOROWE WSTĄŻKI

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych.
Jaki kolor ma wstążka? – zabawa dydaktyczna,dobieranie w pary
wstążek w czterech podstawowych barwach, ale w różnych odcieniach (czerwone, żółte, zielone, niebieskie)
Kolorowe wstążki – kolorowanie wstążek.
Czarodziejska różdżka – zabawa poranna.
II. Wolno – szybko – zabawy i ćwiczenia na zmianę tempa w muzyce, utrwalenie pojęć: wolno, szybko, kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo w muzyce, rozwijanie słuchu muzycznego.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
III. Zadania czarodzieja – zabawa ruchowa.
Kolorowanie Indianki – karta pracy str. 10
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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RANEK
Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych.
Jaki kolor ma wstążka? – zabawa dydaktyczna, dobieranie w pary
wstążek w czterech podstawowych barwach, ale w różnych odcieniach
(czerwone, żółte, zielone, niebieskie)
Kolorowe wstążki – kolorowanie wstążek.
Czarodziejska różdżka – zabawa poranna. Dzieci poruszają się po sali.
Nauczycielka podnosi różdżkę i mówi, w jakie zwierzątka zamienia
dzieci. Dzieci muszą naśladować dane zwierzę do momentu, aż wróżka
zamieni w inne zwierzątko (np. słonie, motylki, zajączki, węże).
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Wolno – szybko – zabawy i ćwiczenia na zmianę
tempa w muzyce, utrwalenie pojęć: wolno, szybko,
kształcenie umiejętności odpowiedniej reakcji na tempo
w muzyce, rozwijanie słuchu muzycznego.

Zwierzątka – określanie sposobu poruszania się zwierząt. na dywanie
leżą dwa obrazki zwierząt: ślimaka i sarny. Dzieci określają jak poruszają
się dane zwierzęta: wolno czy szybko. Dobieranie instrumentów do sposobu poruszania się zwierząt. Dzieci wybierają instrumenty, które pasują do
sposobu poruszania się ślimaka (np. bębenek) oraz sarny (tamburyno).
„Wolno – szybko” – zabawa ruchowa. Nauczyciel grana instrumentach,
dzieci poruszają się zgodnie z wygrywanym rytmem. Taniec z wstążką. Każde dziecko dostaje wstążkę i porusza się w rytm muzyki: wolnej i szybkiej.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
POPOŁUDNIE
Zadania czarodzieja – zabawa ruchowa. Dzieci stoją w rozsypce, nauczycielka podchodzi do każdego dziecka zadając mu zadanie: skaczesz, machasz rękami, ruszasz głową, podnosisz nogę, przykucasz itp.
Kolorowanie Indianki – karta pracy str. 10
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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Dzień 4
Temat dnia: MASKI KARNAWAŁOWE

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Maski zwierząt – odgadywanie za kogo przebrały się dzieci, łączenie
przebierańców z odpowiednimi maskami.
Czarodziejska różdżka – zabawa poranna.
II. Maski karnawałowe – praca plastyczna, podejmowanie prób
samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania maski, budzenie zadowolenia z samodzielnie ozdobionej maski, wdrażanie do ukończenia pracy.
Taniec w maskach – zabawa ruchowa do muzyki
Zabawy na podwórku.
III. Bal maskowy – zabawa taneczna w wykonanych samodzielnie maskach.
Kolorowanie serpentyny i balonika - karta pracy str. 11.
Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Maski zwierząt – odgadywanie za kogo przebrały się dzieci, łączenie
przebierańców z odpowiednimi maskami.
Czarodziejska różdżka – zabawa poranna. Dzieci poruszają się po sali.
Nauczycielka podnosi różdżkę i mówi, w jakie zwierzątka zamienia
dzieci. Dzieci muszą naśladować dane zwierzę do momentu, aż wróżka
zamieni w inne zwierzątko (np. słonie, motylki, zajączki, węże).
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Maski karnawałowe – praca plastyczna,
podejmowanie prób samodzielnego wybierania
materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania maski,
budzenie zadowolenia z samodzielnie ozdobionej maski,
wdrażanie do ukończenia pracy

Do kogo należą maski karnawałowe? - zabawa dydaktyczna. na dywanie rozłożone są maski różnych zwierząt, dzieci pokazują daną maskę i nazywają zwierzę, do którego należy.
W jakiej masce chciałbyś wystąpić na balu? – wypowiedzi dzieci. Każde
dziecko wybiera sobie maskę, którą będzie ozdabiał. na stolikach rozłożone są kleje i elementy dekoracyjne, takie, jak: piórka, koraliki,
gwiazdki, itp. Dzieci ozdabiają otrzymaną maskę. po skończonej pracy
oddają maskę nauczycielce, która przyczepia okrągła gumkę tzw. „kapeluszówkę”, dzieci myją ręce.
Taniec w maskach – zabawa ruchowa do muzyki.
Zabawy na podwórku.
POPOŁUDNIE
Bal maskowy – zabawa taneczna w wykonanych samodzielnie maskach.
Kolorowanie serpentyny i balonika - karta pracy str. 11.
Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.
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Dzień 5
Temat dnia: BAL w PRZEDSZKOLU

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy i gry przy stolikach: puzzle, układanki, mozaiki, itp.
Wyliczanka - zabawa ruchowa Doroty Kossakowskiej.
Czarodziejska różdżka – zabawa poranna.
II. Bal karnawałowy, integrowanie dzieci ze wszystkich grup
przedszkolnych podczas przedszkolnego balu, wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy, wdrażanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości przedszkolnych.
III. Uważaj – zabawa ruchowa z elementem liczenia.
Mój bal – swobodne wypowiedzi dzieci, dzielenie się swoimi wrażeniami z balu.
W krainie baśni – słuchanie dowolnej baśni czytanej przez nauczyciela.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy i gry przy stolikach: puzzle, układanki, mozaiki, itp.
Wyliczanka - zabawa ruchowa Doroty Kossakowskiej.
Dzieci uczą się rymowanki, następnie dobierają się parami. Mówią rymowankę pokazując słowa.
Dziś u misiów będą tańce,
tańce, tańce przebierańce. – dzieci trzymając się za ręce
		
chodzą dookoła
Dwa przysiady, trzy podskoki, – dzieci wykonują ćwiczenia
pokaż ręką stół wysoki.
zgodnie ze słowami.
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Czarodziejska różdżka – zabawa poranna. Dzieci poruszają się po sali.
Nauczycielka podnosi różdżkę i mówi, w jakie zwierzątka zamienia
dzieci. Dzieci muszą naśladować dane zwierzę do momentu, aż wróżka
zamieni w inne zwierzątko (np. słonie, motylki, zajączki, węże).
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Bal karnawałowy, integrowanie dzieci
ze wszystkich grup przedszkolnych podczas
przedszkolnego balu, wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy,
wdrażanie do właściwego zachowania się podczas
uroczystości przedszkolnych.

Zabawa taneczna,
Konkursy sprawnościowe,
Spotkanie z Mikołajem,
Zdjęcia z Mikołajem
POPOŁUDNIE
Uważaj – zabawa ruchowa z elementem liczenia.Dzieci maszerują, na
sygnał dźwiękowy np. zrób dwa przysiady, jeden podskok itp. Dzieci
wykonują polecenie.
Mój bal – swobodne wypowiedzi dzieci, dzielenie się swoimi wrażeniami z balu.
W krainie baśni – słuchanie dowolnej baśni czytanej przez nauczyciela.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
MOJA RODZINA
Dzień 1
Temat dnia: MOJA RODZINA
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, samochodów, klocków.
Jaka to figura? – układanie obrazków z figur geometrycznych.
Spacer rodzica i dziecka – zabawa poranna.
II. Rodzina – wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza Moja rodzina, ilustracji i własnych doświadczeń,kształcenie umiejętności
prawidłowego nazywania członków rodziny, wdrażanie do wyrazistej, poprawnej wypowiedzi, zachęcanie do serdecznych
zachowań wobec bliskich osób.
Dzień - noc – zabawa ruchowa.
Mozaikowe obrazki – układanie dowolnych obrazków, opowiadanie
o nich.
Spacer po osiedlu.
III. Koraliki - zabawa muzyczno - ruchowa.
Moja rodzina – rysowanie kredkami.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, samochodów,
klocków.
Jaka to figura? – układanie obrazków z figur geometrycznych.
Spacer rodzica i dziecka – zabawa poranna. Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko jest rodzicem (dziewczynki – mamą, chłopcy – tatu-
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siem), drugie dzieckiem. Dzieci podają sobie jedną rękę, dziecko przykuca, a rodzic prowadzi dziecko na spacer. Marsz w różnych kierunkach.
Zmiana ról.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Rodzina– wypowiedzi dzieci na podstawie
wiersza Moja rodzina, ilustracji i własnych
doświadczeń, kształcenie umiejętności prawidłowego
nazywania członków rodziny, wdrażanie do wyrazistej,
poprawnej wypowiedzi, zachęcanie do serdecznych zachowań
wobec bliskich osób, próby przeliczania do trzech.

1

3

Dzieci siedzą w kole na krzesełkach.
Moja rodzina – słuchanie wiersza Bożeny Szuchalskiej.
Moja rodzina jest wspaniała,
jest w niej mama, tata, ja
i siostra mała.
A mój starszy brat
już studiuje i właśnie
wyruszył zwiedzać świat.
Babcia z dziadkiem nas odwiedzają
I smakołyki często nam dają.
Rozmowa na temat wiersza i własnej rodziny. Z ilu osób składa się
twoja rodzina ? Kto należy do twojej rodziny?
Moja rodzina – zabawy matematyczne z wykorzystaniem wiersza i ilustracji.
Nauczycielka przypina na tablicę dwa obrazki (tatę i mamę) i pyta: Kto
to jest? Mama i tata to ile osób? Jeżeli rodzice mają jedno dziecko, to
ile będzie ich razem? Nauczycielka przypina obrazek dziecka. Przeliczanie przez kilkoro dzieci, ile osób jest w tej rodzinie ile osób jest
w twojej rodzinie i kto to jest? Ile dzieci mają twoi rodzice? Ile masz
babć? a ile dziadków?.
Umiemy liczyć – wykonywanie prostych działań matematycznych na
liczmanach. Nauczycielka zadaje podobne pytania, jak wyżej, a dzieci
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siedzące na dywanie pokazują na liczmanach, które układają na krzesełkach, które mają przed sobą.
Dzień - noc – zabawa ruchowa. Na hasło: dzień dzieci chodzą, biegają, podskakują, na hasło: noc układają się do snu na dywanie.
Mozaikowe obrazki – układanie dowolnych obrazków, opowiadanie
o nich.
Spacer po osiedlu.
POPOŁUDNIE
Koraliki – zabawa muzyczno - ruchowa. Dzieci stoją w rozsypce. Wyznaczone dziecko podczas spacerowania po sali zbiera następne dziecko biorąc go za rękę. Ostatnie dziecko zbiera kolejne dzieckotworząc
„sznur korali”, aż do ostatniego dziecka. Pierwsze i ostatnie dziecko
biorą się za ręce tworząc koło.
Moja rodzina – rysowanie kredkami.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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Dzień 2
Temat dnia: MÓJ DOM

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Budujemy dom – przyklejanie powstałych z figur geometrycznych
domów na kartkę, dorysowywanie drzew, trawy, słonka itp., wypowiadanie się na temat osób bliskich, mieszkających w jednym domu
Spacer rodzica i dziecka – zabawa poranna.
II. Ćwiczenia gimnastyczne wg W. Sherborne, rozwijanie ogólnej
sprawności fizycznej.
Domy - zabawy konstrukcyjne.
Spacer po osiedlu, rozpoznawanie i wskazywanie swojego miejsca
zamieszkania (np. podczas spaceru)
III. Dzieci do domu, dzieci na spacer – zabawa ruchowa.
Przedszkole – drugi dom – rysowanie autoportretu i przyklejanie na
konturze przedszkola.
W moim domu - zabawa tematyczna w kąciku lalek.

RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Budujemy dom – przyklejanie powstałych z figur geometrycznych domów na kartkę, dorysowywanie drzew, trawy, słonka itp., wypowiadanie się na temat osób bliskich, mieszkających w jednym domu
Spacer rodzica i dziecka – zabawa poranna. Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko jest rodzicem (dziewczynki – mamą, chłopcy – tatusiem), drugie dzieckiem. Dzieci podają sobie jedną rękę, dziecko przykuca, a rodzic prowadzi dziecko na spacer. Marsz w różnych kierunkach.
Zmiana ról.
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Ćwiczenia gimnastyczne wg W. Sherborne,
rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Ćwiczenia dzieci wykonują w parach.
Dzieci siedzą, kolana zgięte, twarze zwrócone do siebie: witają się paluszkami, kolanami, piętami, stopami, plecami.
Dzieci siedzą w rozkroku, jedno przed drugim: obejmowanie ramionami, głaskanie, tulenie.
Dzieci siedzą (siad skulny rozkroczny): posuwanie się do przodu z partnerem, odpychanie się nogami.
Dzieci siedzą przodem do siebie z lekko ugiętymi nogami w kolanach
i kołyszą się: trzymają się za ręce, na zmianę kładą się na plecach i są
przeciągane przez partnera.
Jedno dziecko leży, „jest plasteliną”, którą „wałkuje” partner. Następnie, napinając mięśnie, udaje, że przylepiło się do dywanu jak plastelina. Drugie dziecko z pary próbuje ją „oderwać”.
Odpoczynek – leżenie na plecach, kontrolowanie oddychania: wdech
nosem, wydech ustami.
Domy - zabawy konstrukcyjne.
Spacer po osiedlu, rozpoznawanie i wskazywanie swojego miejsca zamieszkania (np. podczas spaceru)
POPOŁUDNIE
Dzieci do domu, dzieci na spacer – zabawa ruchowa.Dzieci na hasło:
dzieci na spacerspacerują po sali na hasło: dzieci do domuwszystkie
biegną do nauczycielki. Zabawę powtarzamy kilka razy.
Przedszkole – drugi dom – rysowanie autoportretu i przyklejanie na
konturze przedszkola. Dzieci otrzymują kontur koła na kartce, dorysowują włosy, oczy, usta, nos.
W moim domu - zabawa tematyczna w kąciku lalek.
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Dzień 3
Temat dnia: BAWIMY SIĘ WESOŁO
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy w kącikach zainteresowań.
Drzewko szczęścia – wykonanie drzewka, przyklejanie serduszek
z „dziurkacza” do wyklejonego drzewka.
Spacer rodzica i dziecka – zabawa poranna.
II. Grozik - słuchanie piosenki, zapoznanie z zabawą ze śpiewem
znaną babciom i dziadkom, rozwijanie koordynacji ruchowo
– wzrokowej, sprawne tworzenie koła wiązanego
Zabawy na placu przedszkolnym.
III. Zabawki– zabawa ruchowa.
Moja ulubiona zabawka – wypowiedzi dzieci.
Zabawy swobodne wybranymi zabawkami.

RANEK
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Drzewko szczęścia – wykonanie drzewka,przyklejanie serduszek z „dziurkacza” do wyklejonego drzewka.
Spacer rodzica i dziecka – zabawa poranna.Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko jest rodzicem (dziewczynki – mamą, chłopcy – tatusiem), drugie dzieckiem. Dzieci podają sobie jedną rękę, dziecko przykuca, a rodzic prowadzi dziecko na spacer. Marsz w różnych kierunkach.
Zmiana ról.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
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Grozik - słuchanie piosenki, zapoznanie z zabawą
ze śpiewem znaną babciom i dziadkom, rozwijanie
koordynacji ruchowo – wzrokowej, sprawne tworzenie
koła wiązanego.
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Poszło dziewczę po ziele… – nauka słów z jednoczesnym pokazywaniem.
Grozik - nauka tańca. Zabawa taneczna do piosenki.
Dzieci dobierają się parami: dziewczynka z chłopcem. Stoją po obwodzie koła naprzeciw siebie. Chłopcy w wewnętrznym kole, dziewczynki
w zewnętrznym.
Opis tańca:
Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele
			
Nazbierało niewiele, niewiele, hej!

cwał bokiem
po obwodzie koła

Przyszedł do niej braciszek
Połamał jej koszyczek.

marsz w miejscu
obroty rąk przed sobą-młynek

Oj ty, ty, oj, ty, ty
Za koszyczek zapłać mi.
Oj ty, ty, oj, ty, ty
Za koszyczek zapłać mi.

grożenie palcem ręki prawej
grożenie palcem ręki lewej
grożenie palcem ręki prawej
grożenie palcem ręki lewej

Poszło dziewczę do lasu, do lasu, do lasu
chłopiec klęczy,
			 trzyma rękę w górze
Nazbierało zapasu, zapasu, hej!
dziewczynka trzyma
		
palec chłopca i obiega go dookoła.
Przyszedł do niej braciszek
Połamał jej koszyczek.

marsz w miejscu
obroty rąk przed sobą-młynek

Oj ty, ty, oj, ty, ty
Za koszyczek zapłać mi.
Oj ty, ty, oj, ty, ty
Za koszyczek zapłać mi.

grożenie palcem ręki prawej
grożenie palcem ręki lewej
grożenie palcem ręki prawej
grożenie palcem ręki lewej

Dzieci powtarzają taniec 2-3 razy.
Zabawy na placu przedszkolnym.
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POPOŁUDNIE
Zabawki – zabawa ruchowa. Dzieci na hasło poruszają się, jak misie,
samochody, roboty, baletnice, straż pożarna, piłka, itp.
Moja ulubiona zabawka – wypowiedzi dzieci.
Zabawy swobodne wybranymi zabawkami.

Dzień 4
Temat dnia: B
 ABCIA i CZERWONY
KAPTUREK
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy w małych zespołach: układanki, mozaiki, rysowanie
kredkami na dowolny temat.
Czerwony Kapturek – słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.
Spacer rodzica i dziecka– zabawa poranna.
II. Czerwony Kapturek – opowiadanie bajki przez dzieci na podstawie historyjki obrazkowej, wyróżnianie postaci w bajce,zapoznanie z bajką „Czerwony Kapturek” (książka/ CD/ film),
próby określania postaw bohaterów bajki (dobry/zły), rozwijanie uwagi, pamięci, swobody wypowiedzi na forum grupy
Czerwony Kapturek – kolorowanie wybranego obrazka.
Spacer po osiedlu.
III. Dzieci do domu, dzieci na spacer – zabawa ruchowa.
Moja babcia karta pracy str. 12. Rysowanie babci i ozdabianie ramki
W moim domu - zabawa tematyczna w kąciku lalek.

RANEK
Zabawy w małych zespołach: układanki, mozaiki, rysowanie kredkami na dowolny temat.
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Czerwony Kapturek – słuchanie bajki czytanej lub opowiadanej przez
nauczyciela.
Spacer rodzica i dziecka – zabawa poranna.Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko jest rodzicem (dziewczynki – mamą, chłopcy – tatusiem), drugie dzieckiem. Dzieci podają sobie jedną rękę, dziecko przykuca, a rodzic prowadzi dziecko na spacer. Marsz w różnych kierunkach.
Zmiana ról.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Czerwony Kapturek – ustalenie przez dzieci
kolejności obrazków historyjki obrazkowej,
wyróżnianie postaci w bajce,zapoznanie z bajką
„Czerwony Kapturek” (książka/ CD/ film), próby określania
postaw bohaterów bajki (dobry/zły), rozwijanie uwagi, pamięci,
swobody wypowiedzi na forum grupy.

Dzieci oglądają lub słuchają bajki o Czerwonym Kapturku.
Rozmowa na temat bajki, kto występował w bajce, kto był dobry, kto zły?
Nauczycielka rozkłada ilustracje do bajki np. Czerwony Kapturek idący
przez las, spotkanie z wilkiem, wilk zjada babcię, Czerwonego Kapturka, wizyta leśniczego u babci.
Zadaniem dzieci jest ułożenie kolejności obrazków, jeśli dzieci mają
kłopoty opowiada bajkę, a dzieci układają obrazki.
Czerwony Kapturek – kolorowanie wybranego obrazka.
Spacer po osiedlu.
POPOŁUDNIE
Dzieci do domu, dzieci na spacer – zabawa ruchowa. Dzieci na hasło:
dzieci na spacer spacerują po sali na hasło: dzieci do domu wszystkie
biegną do nauczycielki. Zabawę powtarzamy kilka razy.
Moja babcia karta pracy str. 12. Rysowanie babci i ozdabianie ramki.
W moim domu - zabawa tematyczna w kąciku lalek.
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Dzień 5
Temat dnia: P
 REZENT DLA BABCI i DZIADKA

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Tańczące chusteczki – zabawa ruchowa do muzyki np. „Walc kwiatów” z „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego.
Do kogo to należy?– zabawa dydaktyczna.
Spacer rodzica i dziecka – zabawa poranna.
II. Prezent dla babci i dziadka – praca plastyczna, zapoznanie
z pojęciami: obraz, ramka, ozdabianie ramki do wykonanego
wcześniej obrazka, sprawianie radości bliskim, wzmacnianie
więzi z babcią i dziadkiem.
Babcia, dziadek i wnuki– zabawa ruchowa.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Zabawy na śniegu.
III. Groźny wilk – zabawa ruchowa.
Co włożę do koszyczka dla babci? –zabawa dydaktyczna
Moja rodzina– przypomnienie wiersza Bożeny Szuchalskiej.
Zabawy w kącikach zabaw.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Tańczące chusteczki – zabawa ruchowa do muzyki np. „Walc kwiatów”
z „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego.
Do kogo to należy? – zabawa dydaktyczna. Dzieci wyciągają z koszyka
rekwizyty (krawat, muszka, skarpetki, korale, apaszka, kolczyki, itp.) i mówią, czy należy to do babci czy dziadka.
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Spacer rodzica i dziecka – zabawa poranna. Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko jest rodzicem (dziewczynki – mamą, chłopcy – tatusiem), drugie dzieckiem. Dzieci podają sobie jedną rękę, dziecko przykuca, a rodzic prowadzi dziecko na spacer. Marsz w różnych kierunkach.
Zmiana ról.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Prezent dla babci i dziadka – praca plastyczna,
zapoznanie z pojęciami: obraz, ramka, ozdabianie
ramki do wykonanego wcześniej obrazka, sprawianie
radości bliskim, wzmacnianie więzi z babcią i dziadkiem.

Dzieci siedzą na dywanie.
Rozmowa na temat: co może być niespodzianką? (prezent, występ
itp.). co to jest obraz? Jakie mogą być obrazy? co może znajdować się
na obrazach? z czego składa się obraz?
Zapoznanie z tematem pracy i sposobem jej wykonania: ramki do autoportretu.
Wykonanie pracy: każde dziecko otrzymuje podpisaną ramkę z szarej
tektury i siada do stolika, na którym są przygotowane gotowe elementy
z dziurkaczy i klej w sztyfcie. Przyklejanie, zdobienie ramki. po wykonaniu zadania dzieci myją ręce.
Babcia, dziadek i wnuki – zabawa ruchowa. Chłopiec i dziewczynka
tańczą w parze przy muzyce, a reszta dzieci krąży wokół nich w odwrotnym kierunku trzymając sięza ręce. na przerwę w muzyce, nauczycielka
zmienia parę w środku koła. Zabawa trwa dalej.
Nauczycielka podczas leżakowania wkleja autoportret dziecka do ramki.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Zabawy na śniegu.
POPOŁUDNIE
Groźny wilk – zabawa ruchowa. Dzieci spacerują po dywanie, gdy wychodzi wilk (jedno z dzieci z maską wilka), który łapie dzieci uciekające
do babci (dziewczynki, która ma np. chusteczkę na głowie). Zabawę
powtarzamy.
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Co włożę do koszyczka dla babci? – zabawa dydaktyczna na podstawie bajki.
Moja rodzina – przypomnienie wiersza Bożeny Szuchalskiej.
Moja rodzina jest wspaniała,
jest w niej mama, tata, ja
i siostra mała.
A mój starszy brat
już studiuje i właśnie
wyruszył zwiedzać świat.
Babcia z dziadkiem z nami mieszkają
I smakołyki często nam dają.
Zabawy w kącikach zabaw.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
DZIEŃ BABCI i DZIADKA
Dzień 1
Temat dnia: MOJA BABCIA
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w sali.
Piosenki o babci dziadku - słuchanie piosenek.
Zaczarowane pudełko – zabawa poranna.
II. Sen babci Ali - słuchanie opowiadania nauczycielki, rozmowa
na temat opowiadania,kształcenie swobodnego wypowiadania
się na dany temat, wzmacnianie więzi rodzinnych.
Czar y – mary, czary – mary - zabawa ruchowa.
Zabawy na placu przedszkolnym.
III. Mam chusteczkę haftowaną – zabawa ruchowa ze śpiewem.
Wykonanie zaproszenia na uroczystość dla babci i dziadka.
Zabawy dowolne według pomysłu dzieci.

RANEK
Zabawy swobodne w sali.
Piosenki o babci i dziadku - słuchanie piosenek.
Zaczarowane pudełko – zabawa poranna. Dzieci są zamknięte w pudełku, tzn. kucają, chowają głowę. Dzieci wykonują polecenie nauczyciela:
- Żabki wyskakują z pudełka – dzieci naśladują skok żabek - żabki
wskakują do pudełka.
- Motylki wylatują z pudełka …
- Roboty wychodzą z pudełka …
- Misie wychodzą z pudełka … itp.
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Sen babci Ali - słuchanie opowiadania nauczycielki,
rozmowa na temat opowiadania, kształcenie
swobodnego wypowiadania się na dany temat,
wzmacnianie więzi rodzinnych.

Dzieci w kole siedzą na krzesełkach.
Rozmowa na temat marzeń:
Jakie są wasze marzenia? – wypowiedzi dzieci. a jakie marzenia może
mieć wasza babcia?
Opowiadanie nauczycielki.
Babcia Ala często przychodzi do swojej wnuczki. Joasia lubi opowieści
babci i zawsze prosi, by babcia jej coś opowiedziała. Dziś babcia jest
jakaś zamyślona, Joasia pyta: - czy jesteś smutna babciu?
- Nie wnusiu, tylko miałam dziś w nocy, dziwny sen.
- Opowiedz, babciu, opowiedz! – prosi Joasia i wygodnie siada przy
babci.
- Śniło mi się, że byłam małą dziewczynką, jak ty, ale nie taką zwyczajną, tylko księżniczką, która mieszkała na królewskim dworze, biegałam
po pokojach i bawiłam się w berka z dziadkiem, który był też małym
chłopcem. Potem poszliśmy na spacer do ogrodu królewskiego, a dziadek Edek zbierał mi kwiaty, które potem wstawiliśmy do wazonu i rozmawialiśmy o tym, że jak będziemy starzy to będziemy mieć ukochaną
wnuczkę Joasię. i wtedy się obudziłam i pomyślałam, że my z dziadkiem
mamy przecież wnuczkę.
- Widzisz wnusiu sny się spełniają i marzenia też.
- Babciu, to pobawimy się teraz w królestwo, ty będziesz królową, a ja
twoją wnuczką księżniczką.
- To chodź Joasiu i zrobimy sobie korony, żeby marzenia się spełniały.
Ćwiczenia słownikowo – gramatyczne, kończenia zdania.
Gdybym był (była) czarodziejem, to podarowałbym (podarowałabym)
babci, dziadkowi …
Czar y – mary, czary – mary - zabawa ruchowa.
Nauczyciel rozpoczyna zdanie mówiąc: Czary – mary i np. wszystkie
dzieci podskakują, stoją na jednej nodze. Ostatnim poleceniem powinno być: wszystkie dzieci zasypiają (dzieci kładą się na dywanie).
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Zabawy na placu przedszkolnym.
POPOŁUDNIE
Mam chusteczkę haftowaną – zabawa ruchowa ze śpiewem.
Wykonanie zaproszenia na uroczystość dla babci i dziadka (napis: Zapraszamy na herbatkę lub Herbatka dla babci i dziadka). Ozdabianie
filiżanki z papieru, która jest złożona z dwóch jednakowych części, do
której nauczycielka po wykonaniu przez dziecko dekoracji wkłada torebkę herbaty ekspresowej i przypina ją do filiżanki.
Zabawy dowolne według pomysłu dzieci.

Dzień 2
Temat dnia: ZABAWY z BABCIĄ i DZIADKIEM
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy w małych zespołach.
Kolorowanie laurki dla babci – karta pracy str. 14
Zaczarowane pudełko – zabawa poranna.
II. Moja babcia i mój dziadek– słuchanie piosenki Jolanty Kucharczyk,zapoznanie i nauka piosenki o babci lub dziadku,rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu u dzieci,rozwijanie
pamięci u dzieci.
Mali muzycy – zabawa ruchowa do piosenki.
Moje ulubione zabawy – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie
obrazków.
Spacer w okolicach przedszkola.
III. Kółko graniaste i Karuzela – zabawy ruchowe ze śpiewem.
Dom moich dziadków, zabawy mozaiką geometryczną.
Zabawy dowolne w kącikach zabaw.
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RANEK
Zabawy w małych zespołach.
Kolorowanie laurki dla babci – karta pracy str. 14
Zaczarowane pudełko – zabawa poranna. Dzieci są zamknięte w pudełku, tzn. kucają, chowają głowę. Dzieci wykonują polecenie nauczyciela:
- Żabki wyskakują z pudełka – dzieci naśladują skok żabek - żabki
wskakują do pudełka.
- Motylki wylatują z pudełka …
- Roboty wychodzą z pudełka …
- Misie wychodzą z pudełka … itp.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Moja babcia i mój dziadek – słuchanie piosenki
Jolanty Kucharczyk,zapoznanie i nauka o babci
lub dziadku,rozwijanie słuchu muzycznego
i poczucia rytmu u dzieci,rozwijanie pamięci u dzieci.

Dzieci siedzą w kole na dywanie.
Moja babcia i mój dziadek – słuchanie piosenki
1. Moja babcia jest najlepsza
na calutkim świecie!
I takiego super dziadka
nie znajdziecie!
Ref. La, la, la, la, la, la, la,
czy ktoś taką babcię ma?
La, la, la, la, la, la, la,
kto takiego dziadka ma?
2. Dziś zaproszę do przedszkola
dziadka oraz babcię.
Powiem, że ich bardzo kocham,
dam im czekoladkę.
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Ref. La, la, la, la, la, la, la,
czy ktoś taką babcię ma?
La, la, la, la, la, la, la,
kto takiego dziadka ma?
Omówienie słów piosenki.
Moja babcia, mój dziadek – wypowiedzi dzieci na temat swoich bliskich na podstawie ilustracji, wypowiedzi na temat zbliżającego się
Dnia Babci i Dziadka.
Wesoła orkiestra – gra na instrumentach.
Każde dziecko otrzymuje instrument perkusyjny i siada w wyznaczonym
miejscu: w czterech rogach dywanu.
Powtarzanie rytmu wskazanego przez nauczyciela: grają grupy takich
samych instrumentów, grają wszystkie instrumenty.
Moja babcia i mój dziadek – słuchanie piosenki, wystukiwanie rytmu
refrenu piosenki na wybranym instrumencie perkusyjnym.
Mali muzycy – zabawa ruchowa do piosenki.
Dzieci rozkładają w dowolnym miejscu na dywanie instrumenty. Kiedy
słyszą zwrotki poruszają się po sali, uważając, żeby nie nadepnąć na
instrument. Podczas refrenu, podchodzą do dowolnego instrumentu
i wystukują rytmicznie słowa refrenu.
Odkładanie instrumentów na miejsce.
Moje ulubione zabawy – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie
obrazków.
Spacer w okolicach przedszkola.
POPOŁUDNIE
Kółko graniaste i Karuzela – zabawy ruchowe ze śpiewem.
Dom moich dziadków, zabawy mozaiką geometryczną.
Zabawy dowolne w kącikach zabaw.
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Dzień 3
Temat dnia: CZARODZIEJSKIE SŁOWA

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
Kolorowanie laurki dla dziadka – karta pracy str. 15
Zaczarowane pudełko – zabawa poranna.
II. Jesteśmy aktorami – próba uroczystości, utrwale niepoznanych
tańców, piosenek i wierszy, wzbogacenie i utrwalenie języka literackiego w toku uczenia się wiersza na pamięć, rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu u dzieci.
Zabawy na podwórku - lepienie bałwana.
III. Stary niedźwiedź mocno śpi – zabawa ruchowa ze śpiewem.
Co należy do babci, a co do dziadka? – nazywanie przedmiotów,
łączenie przedmiotów z babcią lub dziadkiem, kolorowanie rysunków, kształcenie umiejętności łączenia przedmiotów według ich
przeznaczenia
Układanie puzzli i układanek geometrycznych

RANEK
Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
Kolorowanie laurki dla dziadka – karta pracy str. 15
Zaczarowane pudełko – zabawa poranna. Dzieci są zamknięte w pudełku, tzn. kucają, chowają głowę. Dzieci wykonują polecenie nauczyciela:
- Żabki wyskakują z pudełka – dzieci naśladują skok żabek - żabki
wskakują do pudełka.
- Motylki wylatują z pudełka …
- Roboty wychodzą z pudełka …
- Misie wychodzą z pudełka … itp.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Jesteśmy aktorami – próba uroczystości, utrwalenie
 poznanych
tańców, piosenek i wierszy, wzbogacenie



i utrwalenie języka literackiego w toku uczenia się
wiersza na pamięć,rozwijanie słuchu muzycznego
i poczucia rytmu u dzieci.

Dzieci siedzą w kole na dywanie.
Proszę, przepraszam, dziękuję – słuchanie wiersza Bożeny Szuchalskiej.
Proszę, przepraszam, dziękuję
Te słowa przyjaźń budują.
Gdy często ich używasz
To wszyscy cię szanują.
Rozmowa na temat wiersza:
- Kiedy używamy tych słów?
- Dlaczego to są słowa magiczne?
- Kto używa tych słów?
Przebieg uroczystości – próba:
Tańczące chusteczki – zabawa ruchowa do muzyki np. „Walc kwiatów”
z „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego.
Moja rodzina – wiersz Bożeny Szuchalskiej
Grozik – taniec
Piosenka Moja babcia i mój dziadek
Proszę, przepraszam, dziękuję - zabawa ruchowa. Dzieci spacerują po
sali, na sygnał: Witamy się podają sobie ręce i mówią: dzień dobry.
Dzieci biegają, na sygnał: Podaj klocek, biorą klocek z pojemnika
i wymieniając się klockami mówią: proszę i dziękuję. Dzieci biegają
w podskokach, na sygnał: Omiń kolegę, zatrzymują się i wymijają najbliższego kolegę mówiąc: przepraszam.
Zabawy na podwórku - lepienie bałwana.
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POPOŁUDNIE
Stary niedźwiedź mocno śpi – zabawa ruchowa ze śpiewem.
Co należy do babci, a co do dziadka? – nazywanie przedmiotów, łączenie przedmiotów z babcią lub dziadkiem, kolorowanie rysunków, kształcenie umiejętności łączenia przedmiotów według ich przeznaczenia
Układanie puzzli i układanek geometrycznych

Dzień 4
Temat dnia: PRZYGOTOWUJEMY
NIESPODZIANKĘ DLA BABCI
i DZIADKA
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
Proszę, przepraszam, dziękuję – nauka wierszyka Bożeny Szuchalskiej.
Zaczarowane pudełko – zabawa poranna.
II. Niespodzianka dla babci i dziadka–praca plastyczna, kolorowanie serduszek do ozdobienia sali na uroczystość, zapoznanie z nową techniką plastyczną i sposobem wykonania pracy,
wdrażanie do estetycznego wykonania, wzmacnianie więzi
emocjonalnej z dziadkami.
Tańczące chusteczki – zabawa ruchowa do muzyki np. „Walc kwiatów” z „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego.
Zabawy na placu przedszkolnym.
III. Lustro – zabawa naśladowcza.
Utrwalenie wierszy przygotowanych na uroczystość.
Zabawy w kącikach tematycznych.
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RANEK
Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
Proszę, przepraszam, dziękuję – nauka wierszyka Bożeny Szuchalskiej.
Zaczarowane pudełko – zabawa poranna. Dzieci są zamknięte w pudełku, tzn. kucają, chowają głowę. Dzieci wykonują polecenie nauczyciela:
- Żabki wyskakują z pudełka – dzieci naśladują skok żabek - żabki
wskakują do pudełka.
- Motylki wylatują z pudełka …
- Roboty wychodzą z pudełka …
- Misie wychodzą z pudełka … itp.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Niespodzianka dla babci i dziadka – praca plastyczna,
kolorowanie serduszek do ozdobienia sali
na uroczystość, zapoznanie z nową techniką plastyczną
i sposobem wykonania pracy, wdrażanie do estetycznego
wykonania, wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami.



Wspólne śpiewanie piosenki Moja babcia i mój dziadek.
Rozmowa na temat nadchodzącego święta:
- Jakie mamy święto w tym tygodniu?
- Czyja babcia i dziadek przyjdzie na uroczystość?
- co przygotowaliśmy na tę uroczystość? (występy, prezenty)
- a jak się ubierzecie na tę uroczystość? (odświętnie, ładnie)
- a czego nam jeszcze brakuje?
Zapoznanie z tematem pracy i sposobem jej wykonania.
Dziś zrobimy serduszka dla babci i dziadka, bo ich bardzo kochamy
i będą one dekoracją na naszej tablicy, serduszka mają kolor ….. czerwony. Będziemy kolorować je palcem wskazującym. Dzieci pokazują,
który to jest palec. Każde dziecko otrzymuje białe serduszko wycięte
z bloku technicznego (wielkość dowolna). Kładzie je przed sobą i próbuje malować na sucho (raz dotykając dywanu, drugi raz serduszko).
Praca przy stolikach.
Dzieci siadają na swoje krzesełkach, a na stołach przygotowana jest
czerwona farba. Dzieci malują dotykając punktowo palcem umoczo-
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nym w farbie. Starają się, aby cała powierzchnia była pokryta czerwonymi kropkami. Po skończonej pracy dokładnie myją ręce.
Tańczące chusteczki – zabawa ruchowa do muzyki np. „Walc kwiatów”
z „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego.
Zabawy na placu przedszkolnym.
POPOŁUDNIE
Lustro – zabawa naśladowcza. Dzieci siedzą w parach naprzeciwko siebie. Dziecko – lustro naśladuje ruchy, miny drugiego dziecka, zmiana ról.
Utrwalenie wierszy przygotowanych na uroczystość.
Zabawy w kącikach tematycznych.
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Dzień 5
Temat dnia: ŚWIĘTO BABCI i DZIADKA

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Zaczarowane pudełko – zabawa poranna.
II. DzieńBabci i Dziadka – uroczystość, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne uczestnictwo w uroczystości, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta,
przyzwyczajanie do właściwego zachowania się podczas uroczystości
Spacer z babcią i dziadkiem – wspólne wyjście na podwórko i spacerw okolicy przedszkola.
III. Zabawa naszych babć i dziadków – zabawa ruchowa ze śpiewem.
Co zgubiła babcia, a co dziadek? – zabawa dydaktyczna.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, samochodów,
klocków.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Utrwalenie wierszy, piosenek – recytacja i śpiew indywidualny i zbiorowy.
Zaczarowane pudełko – zabawa poranna. Dzieci są zamknięte w pudełku, tzn. kucają, chowają głowę. Dzieci wykonują polecenie nauczyciela:
- Żabki wyskakują z pudełka – dzieci naśladują skok żabek - żabki
wskakują do pudełka.
- Motylki wylatują z pudełka …
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- Roboty wychodzą z pudełka …
- Misie wychodzą z pudełka … itp.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Dzień Babci i Dziadka – uroczystość, wzmacnianie więzi

 emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne uczestnictwo



w uroczystości, kształtowanie uczucia przywiązania
i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne
przeżywanie ich święta, przyzwyczajanie do właściwego
zachowania się podczas uroczystości

Przebieg uroczystości:
Powitanie przez nauczycielkę,
Recytacja wierszy, śpiewanie piosenek, tańce, (wybór przez nauczyciela):
Tańczące chusteczki – zabawa ruchowa do muzyki np. „Walc kwiatów”
z „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego.
Moja rodzina – wiersz Bożeny Szuchalskiej
Grozik – taniec
Proszę, przepraszam, dziękuję – wiersz Bożeny Szuchalskiej.
Piosenka Moja babcia i mój dziadek
Złożenie życzeń przez dzieci i nauczyciela
Wręczenie upominków wykonanych przez dzieci
Wspólna zabawa
Słodki poczęstunek
Spacer z babcią i dziadkiem – wspólne wyjście na podwórko i spacer
w okolicy przedszkola.
POPOŁUDNIE
Zabawa naszych babć i dziadków – zabawa ruchowa ze śpiewem.
Co zgubiła babcia, a co dziadek? – zabawa dydaktyczna.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, samochodów,
klocków.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
ZABAWY na ŚNIEGU
Dzień 1
Temat dnia: ZIMA WOKóŁ nas
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Zima – wypowiedzi dzieci na podstawie dowolnych ilustracji.
Płatki śniegu – ćwiczenia oddechowe.
Zabawy na śniegu – zabawa poranna.
II. Zima wokoło – praca z obrazkiem,utrwalanie znajomości nazw
pór roku, wdrażanie do wyrazistego mówienia i wypowiadania
się na temat obrazka.
Wyjście na podwórko – obserwacja zimowego krajobrazu w przedszkolnym ogrodzie,obserwacja oznak zimy w najbliższym otoczeniu
przedszkola.
III. Płatki śniegu – zabawa ruchowa z elementem przysiadu
Płatki śniegu – wydzieranie z białej kartki drobnych elementów.
Zabawy samorzutne w kącikach zabaw.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Zima – wypowiedzi dzieci na podstawie dowolnych ilustracji.
Płatki śniegu – ćwiczenia oddechowe.Dmuchanie piórek, skrawków waty.
Zabawy na śniegu – zabawa poranna.Opowieść ruchowa: Dzieci parami poszły na wycieczkę, robiły ślady na śniegu – rąk, stóp, jeździły
na nartach, rzucały się śnieżkami, jeździły na łyżwach.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Zima wokoło – praca z obrazkiem, utrwalanie
 znajomości
nazw pór roku, nabywanie umiejętności
wypowiadania się na temat obrazka, wdrażanie do wyrazistego
mówienia i wypowiadania się na temat obrazka.
Dzieci siedzą na krzesełkach.
Układanie obrazków z 4 - 6 elementów przedstawiających cztery pory
roku.
Pada śnieg– słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej.
Lecą z nieba białe płatki
na czapeczkę Małgorzatki.
Na szaliki Kuby, Kasi,
na kurteczkę małej Stasi.
Jeden płatek, drugi, trzeci,
chyba ich tysiące leci.
Krążą, płyną i wirują,
w rytm muzyki podskakują.
Wiatr melodię swą wygrywa,
a śnieżynek wciąż przybywa.
Rozmowa na temat wiersza – O jakiej porze roku jest wiersz? Jakie
jeszcze inne pory roku znacie?
Pory roku – omówienie kolejnych pór roku na podstawie ilustracji.
Omówienie charakterystycznych cech na podstawie zmian zachodzących w przyrodzie.
Cztery pory roku – zabawa ruchowo - naśladowcza. co można robić
w danej porze roku (wiosna – kopać ogródek, siać kwiaty, łapać motyle,
lato – opalać się, jeździć na wycieczki np. rowerem, kąpać się, jesień
– zbierać liście, zrywać owoce z drzew, zima – lepić bałwan, rzucać
śnieżkami, itp.)
Wyjście na podwórko – obserwacja zimowego krajobrazu w przedszkolnym ogrodzie.
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POPOŁUDNIE
Płatki śniegu – zabawa ruchowa z elementem przysiadu, dzieci pomalutku krążą wokół własnej osi, aż do przysiadu.
Płatki śniegu – wydzieranie z białej kartki drobnych elementów.
Zabawy samorzutne w kącikach zabaw.

Dzień 2
Temat dnia: B
 EZPIECZNE ZABAWY
na ŚNIEGU
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Swobodne zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
Bałwanek –układanie z kół bałwanka, określanie wielkości trzech
elementów.
Zabawy na śniegu – zabawa poranna.
II. Zabawy zimowe – zabawy matematyczne do wiersza Doroty
Kossakowskiej, zapoznanie z bezpiecznymi miejscami do zabaw, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu..
Bałwanki – zabawa ruchowa
Zabawy dowolnie wybraną zabawką.
Wyjście na podwórko - zabawy na śniegu
III. Gazetowe zabawy - zabawa ruchowa.
Dwa bałwanki – liczenie bałwanków, wyszukiwanie różnic, dorysowywanie brakujących elementów, kolorowanie rysunków – karta
pracy str. 17
Zabawy i gry stolikowe.

79

Przewodnik metodyczny

✎

Zabawy na śniegu

RANEK
Swobodne zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
Bałwanek – układanie z kół bałwanka, określanie wielkości trzech elementów.
Zabawy na śniegu – zabawa poranna.Opowieść ruchowa: Dzieci parami poszły na wycieczkę, robiły ślady na śniegu – rąk, stóp, jeździły
na nartach, rzucały się śnieżkami, jeździły na łyżwach.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Zabawy ze śniegiem – zabawy matematyczne
do wiersza Doroty Kossakowskiej, zapoznanie
z bezpiecznymi miejscami do zabaw, wdrażanie do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.

3

1

Dzieci siedzą na dywanie.
Zabawa z bałwankiem – wyliczanka
Idzie bałwan drogą i patrzy wokoło,
a gromada dzieci bawi się wesoło.
Chodź bałwanku do nas, razem zatańczymy
i lecące płatki szybko policzymy.
Rozmowa na temat wyliczanki. Co pada zimą? Co robią dzieci zimą?
Zabawa dydaktyczna:
Każde dziecko otrzymuje 9 kółek z origami, po trzy różnej wielkości
(mogą być w kopertach). Wyciągają trzy małe kółka, przeliczają je,
nauczycielka pyta: ile macie płatków śniegu ? a jak jeden się rozpuści,
to ile zostanie? (przykrywają jedno kółko dłonią), a jak rozpuści się jeszcze jeden to zostanie tylko …jeden. a teraz sprawdźcie, ile kółek, śnieżynek macie schowane pod ręką? To ile jest razem macie śnieżynek?
Można spróbować, jak rozpuszczą się od razu dwie śnieżynki, przeliczanie (ujmowanie i dopełnianie).
Nauczycielka pokazuje bałwanka złożonego z trzech kul, dzieci przeliczają kule, mówią, która jest najmniejsza, a która największa.
Dzieci wyciągają wszystkie kółka z koperty i układają bałwanki według
wzoru nauczycielki, uwzględniając wielkość kul, nauczycielka przypomi-
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na, że na dole jest największa kula, a na górze najmniejsza. Dzieci
przeliczają, ile bałwanków ułożyły (trzy)
Dzieci chowają kółka do kopert i oddają nauczycielce.
Rozmowa na temat bezpieczeństwa zabaw na śniegu.
Bałwanki – zabawa ruchowa, dzieci chodzą po sali, nauczycielka dotyka kolejne dzieci czarodziejską różdżką, które zamarzają i się nie ruszają, aż wszystkie dzieci będą bałwankami. Zabawę możemy powtórzyć.
Zabawy dowolnie wybraną zabawką.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu
POPOŁUDNIE
Gazetowe zabaw – zabawa ruchowa. Dzieci zgniatają gazetę w kulkę
i bawią się, jak śnieżkami, rzucają, podnoszą najbliższą kulkę rzucają.
na koniec trafianie kulką do kosza.
Dwa bałwanki – liczenie bałwanków, wyszukiwanie różnic, dorysowywanie brakujących elementów, kolorowanie rysunków – karta pracy
str.17
Zabawy i gry stolikowe.
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Dzień 3
Temat dnia: ZABAWY NA ŚNIEGU

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w sali.
Oglądanie książek ilustrowanych o tematycezimowej – wypowiedzi
dzieci na temat oglądanych obrazków.
Zabawy na śniegu – zabawa poranna.
II. Małe bałwanki – zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki
Jolanty Kucharczyk, zapoznanie z różnymi zabawami ruchowymi na śniegu, wyrabianie umiejętności odtwarzania ruchem
treści piosenki, sprawne ustawianie się w parach, wdrażanie
do słuchania nauczycielki i sprawnego wykonywania poleceń
Wyjście na podwórko - zabawy na śniegu.
III. Rzuty śnieżką - zabawa ruchowa z elementem rzutu.
Próba opowiadania, co było przedtem, a co potem? - karta pracy
str. 16
Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków.

RANEK
Zabawy swobodne w sali.
Oglądanie książek ilustrowanych o tematyce zimowej – wypowiedzi
dzieci na temat oglądanych obrazków.
Zabawy na śniegu – zabawa poranna. Opowieść ruchowa: Dzieci parami poszły na wycieczkę, robiły ślady na śniegu – rąk, stóp, jeździły
na nartach, rzucały się śnieżkami, jeździły na łyżwach.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Małe bałwanki – zabawa muzyczno – ruchowa
do piosenki Jolanty Kucharczyk, zapoznanie
z różnymi zabawami ruchowymi na śniegu, wyrabianie
umiejętności odtwarzania ruchem treści piosenki, sprawne
ustawianie się w parach, wdrażanie do słuchania
nauczycielki i sprawnego wykonywania poleceń.

Dzieci siedzą w kole na dywanie.
Rozmowa na temat zabaw zimowych. Dzieci kolejno odpowiadają na
pytanie: Jaką zabawę na śniegu lubisz najbardziej?
Słuchanie piosenki Małe bałwanki:
1. Dwa małe bałwanki
idą na saneczki,
ciągną sanki w górę,
zjeżdżają z góreczki.
Ref. Pada śnieżek, pada,
śniegowe gwiazdeczki
lecą im na noski,
lecą na czapeczki.
2. i dzieci szybciutko
sanki wyciągają,
razem z bałwankami
z góreczki zjeżdżają.
Ref.
3. Jak tutaj wesoło!
Dzieci i bałwanki
lubią piękną zimę
i śnieżki, i sanki.
Ref.
Rozmowa na temat piosenki:
- o czym jest piosenka?
- czy jest wesoła czy smutna?
- dlaczego?
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Zabawa przy piosence.
Do koła wchodzi dwójka dzieci – dwa bałwanki (można dzieciom założyć opaski z bałwankami).
1. Dwa małe bałwanki
		
idą na saneczki,
ciągną sanki w górę,
zjeżdżają z góreczki.

dwójka dzieci chodzi
po obwodzie koła

Ref. Pada śnieżek, pada,
		
śniegowe gwiazdeczki
lecą im na noski,
lecą na czapeczki.

wszystkie podnoszą ręce do góry
i naśladują opadanie
płatków dotykając nosa, włosów

udają, że wciągają sanki na górę
biegną szybko

2. i dzieci szybciutko
dzieci dobierają się parami
		 i biegają parami
sanki wyciągają,
razem z bałwankami
z góreczki zjeżdżają.
Ref.
3. Jak tutaj wesoło!
dzieci podskakują do góry
Dzieci i bałwanki
lubią piękną zimę
biorą się za ręce w parach
		 i krążą w kółeczku
i śnieżki, i sanki.
Ref.
Zabawę możemy powtórzyć kilka razy zmieniając bałwanki.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
POPOŁUDNIE
Rzuty śnieżką - zabawa ruchowa z elementem rzutu. Dzieci stoją w kole,
pośrodku jest kosz, pojemnik, wiaderko do którego dzieci wrzucają piłeczki, kulki zrobione z papieru, gazety.
Próba opowiadania, co było przedtem, a co potem? - karta pracy str. 16
Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków.
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Dzień 4
Temat dnia: LEPIMY BAŁWANA

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Bałwankowa rodzina – zabawa ze śpiewem do piosenki.
Idziemy na górkę – kolorowanie przedmiotów, które dziewczynka
powinna zabrać ze sobą – karta pracy str. 18, nabywanie umiejętności dostosowania ubioru do pory roku.
Wiatr i śnieżynki – zabawa poranna.
II. Zabawy na śniegu – zabawy ruchowe z gazetami, rozwijanie
ogólnej sprawności fizycznej.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
III. Zaprzęgi – zabawa ruchowa
Eskimosek – kolorowanie Eskimosa według wzoru – karta pracy str. 19
Zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Bałwankowa rodzina – zabawa ze śpiewem do piosenki.
Idziemy na górkę – kolorowanie przedmiotów, które dziewczynka powinna zabrać ze sobą – karta pracy str. 18, nabywanie umiejętności
dostosowania ubioru do pory roku.
Wiatr i śnieżynki – zabawa poranna. Dzieci biegają po sali w rytm
tamburyna, gdy zaczyna wiać wiatr – szybkie poruszanie tamburynem,
„śnieżynki” pomału opadają obracając się dookoła siebie.
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Zabawy na śniegu – zabawy ruchowe z gazetami,
rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Dzieci stoją swobodnie na dywanie, otrzymują kartki z gazet dużego
formatu. Trzymają kartki przed sobą, wciągają powietrze nosem i wypuszczają ustami tak, aby kartki się poruszały.
Dzieci naśladują czynności związane z zabawami na śniegu:
- jazdę na nartach (stają na kartkach papieru i naśladują sposób poruszania się na nartach)
- skoki przez zamarznięte kałuże (rozkładają na podłodze gazety
i przeskakują przez nie obunóż)
- lepienie śniegowych kul (zgniatają kartki i podrzucają je, starając się
złapać)
- dzieci łączą się w pary, siadają przed sobą w siadzie skrzyżnym
w niewielkiej odległości i starają się wrzucić kulkę między kolana partnera. Jedna osoba staje w rozkroku, robiąc ze swoich nóg bramkę,
a druga stara się trafić do bramki. Następuje zmiana miejsc. na koniec
wszyscy wrzucają swoje kulki do obręczy,
- dzieci na czworakach naśladują wchodzenie na wysoką i stromą górę,
a następnie turlają się z niej z rękami wyprostowanymi nad głową.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
POPOŁUDNIE
Zaprzęgi – zabawa ruchowa. Dzieci dobierają się parami, trzymają się
za ręce stojąc jedno z przodu, drugie z tyłu tworząc zaprzęg, biegają
w rytm tamburyna. Zmiana ról.
Eskimosek – kolorowanie Eskimosa według wzoru – karta pracy str. 19
Zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci w kącikach zainteresowań.
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Dzień 5
Temat dnia: PAN BAŁWANEK
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy dowolnie wybraną zabawką .
Małe bałwanki – zabawa do piosenki.
Wiatr i śnieżynki – zabawa poranna.
II. Bałwanek w słoiku – praca plastyczna,lepienie bałwana (śnieg/
plastelina/modelina/ masa solna itp.), zapoznanie z figurą
przestrzenną – kulą, rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej
Śniegowe bałwanki – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Moje ulubione bajeczki – słuchanie bajki wybranej przez dzieci lub
nauczyciela.
Wyjście na podwórko - zabawy na śniegu.
III. Idziemy po śladach – zabawa ruchowa
Pingwinek – zabawa do piosenki.
Zabawy według zainteresowań dzieci.

RANEK
Zabawy dowolnie wybraną zabawką.
Małe bałwanki – zabawa do piosenki.
Wiatr i śnieżynki – zabawa poranna. Dzieci biegają po sali w rytm
tamburyna, gdy zaczyna wiać wiatr – szybkie poruszanie tamburynem,
„śnieżynki” pomału opadają obracając się dookoła siebie.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Bałwanek w słoiku – praca plastyczna,lepienie bałwana
(śnieg/plastelina/modelina/ masa solna itp.),
zapoznanie z figurą przestrzenną – kulą, rozwijanie
sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej
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Dzieci siedzą w kole na dywanie.
Znajdź przedmiot takiego samego kształtu – zabawa dydaktyczna.
Nauczycielka pokazuje kolejno różne kształty (koło, trójkąt, kwadrat,
prostokąt), dzieci wyszukują przedmiotów o takich kształtach, na końcu
pokazuje piłkę. Dzieci mówią, co ma taki kształt.
Zapoznanie z tematem pracy i sposobem wykonania. Nauczycielka pokazuje, jak należy robić kulki z plasteliny i w jaki sposób je połączyć.
Wykonanie pracy. Dzieci siadają do stolików, gdzie każde dostaje pałeczkę białej plasteliny lub tego typu podobny materiał. Dzieci dzielą
plastelinę na trzy części, robią kulki łącząc je w bałwanka. Nauczycielka umocowuje bałwanka do pokrywki słoika, wlewa wody do słoika,
może być z brokatem i zakręca słoik. w czasie leżakowania dobrze by
było pokrywkę ze słoikiem obkleić taśmą, aby podczas zabawy woda
się nie wylała, ponieważ pokrywka musi być na dole.
Śniegowe bałwanki – zabawa ruchowo – naśladowcza. Dzieci naśladują lepienie bałwana.
Moje ulubione bajeczki – słuchanie bajki wybranej przez dzieci lub nauczyciela.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
POPOŁUDNIE
Idziemy po śladach – zabawa ruchowa. Nauczycielka rozkłada wzdłuż
dywanu kontury stóp. Dzieci ustawione w rzędzie idą po śladach.
Pingwinek – zabawa do piosenki.
Zabawy według zainteresowań dzieci.

88

Przewodnik metodyczny

✎

Kosmos

TEMAT KOMPLEKSOWY:
KOSMOS
Dzień 1
Temat dnia: MIESZKAMY NA ZIEMI
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Oglądanie albumów, książek przedstawiających kosmos, planety,
itp.
Gwiazdy– zabawa dydaktyczna, przeliczanie gwiazdek, tworzenie
zbiorów wg wielkości lub kolorów.
Wesołe roboty – zabawa poranna.
II. Sen Adasia - słuchanie opowiadania z jednoczesną demonstracją na ilustracji i globusie, zapoznanie z pojęciem ,,Ziemia”, uświadamianie, że człowiek musi dbać o środowisko
przyrodnicze, przezwyciężanie nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy.
W kosmosie- zabawa relaksacyjna.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Spacer po osiedlu.
III. Słońce i Księżyc – zabawa ruchowa.
Kompozycja – układanka geometryczna.
Zabawy dowolne dzieci.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Oglądanie albumów, książek przedstawiających kosmos, planety, itp.
Gwiazdy – zabawa dydaktyczna, przeliczanie gwiazdek, tworzenie zbiorów wg wielkości lub kolorów.
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Wesołe roboty – zabawa poranna. Dzieci chodzą po sali, naśladują
poruszanie się robotów. na hasło: roboty zepsute stają w bezruchu do
momentu, aż usłyszą hasło: roboty sprawne.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Sen Adasia - słuchanie opowiadania z jednoczesną
demonstracją na ilustracji i globusie, zapoznanie
z pojęciem ,,Ziemia”, uświadamianie, że człowiek musi
dbać o środowisko przyrodnicze, przezwyciężanie
nieśmiałości podczas wypowiedzi na forum grupy.

Słuchanie opowiadania:
Mały Adaś lubi wieczorem oglądać niebo. Przed zaśnięciem patrzy
w okno i podziwia świecące na ciemnym niebie gwiazdy. Pewnego wieczoru bardzo długo nie mógł zasnąć. Zamknął oczy i wydawało mu się,
że wyrusza w daleką podróż. Uniósł się w powietrze i zobaczył z góry
naszą planetę Ziemię. Podziwiał błękitne wody mórz i oceanów, białe
plamy śniegu i lodu. Ale najbardziej podobały mu się miejsca zielone.
Były to łąki i lasy. Łąka, po której chodził wyglądała zupełnie inaczej niż
ta widziana z wysokości. Adaś przyglądał się wszystkiemu co jest wokół.
na Ziemi jest woda i powietrze, a tego potrzebują do życia ludzie, zwierzęta i rośliny. Jest jeszcze coś, dzięki czemu istnieje życie na Ziemi. To
Słońce - ogromna gwiazda, która daje Ziemi ciepło i światło. Adaś często w nocy widział Księżyc. Zastanawiał się jak wyglądają jego mieszkańcy. Okazało się, że Księżyc jest najbliższym sąsiadem Ziemi, ale na
Księżycu nie ma wody ani powietrza. Nie mogą więc tam żyć istoty podobne do człowieka. Chyba, że... Nagle Adaś otworzył oczy i zobaczył,
że jest w swoim pokoju, a przez okno wpada światło księżyca. Adaś
poczuł, że jest bardzo senny. do pokoju weszła mama, przykryła go
mięciutką kołderką i powiedziała: "kolorowych snów".
Rozmowa na temat opowiadania.
Mój sen – opowiadanie twórcze dzieci.
Dzieci opowiadają swoje sny lub co chciałyby, żeby im się przyśniło.
W kosmosie – zabawa relaksacyjna.
Dzieci kładą się na dywanie, zamykają oczy i wyobrażają sobie wyprawę w kosmos. Nauczyciel może opowiadać, co mogą sobie wyobrażać.
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Zabawy w kącikach zainteresowań.
Spacer po osiedlu.
POPOŁUDNIE
Słońce i Księżyc – zabawa ruchowa. Nauczycielka pokazuje słońce
dzieci biegają, podskakują, gdy pokazuje księżyc dzieci kładą się na
dywanie, zasypiają.
Kompozycja – układanka geometryczna.
Zabawy dowolne dzieci.

Dzień 2
Temat dnia: PIĘKNE NIEBO
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy konstrukcyjne – budowanie z klocków różnego typu
rakiet kosmicznych
Rakieta – tworzenie rakiety z figur geometrycznych, przyklejanie na
ciemną kartkę.
Wesołe roboty – zabawa poranna.
II. Lecimyw Kosmos – zabawa inscenizowana przy muzyce,pobudzanie fantazji, rozwijanie poczucia słuchu i rytmu.
Kosmiczny pył- ćwiczenia oddechowe.
Zabawy spontaniczne w sali- wybór kącików.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
III. Gwiazdki – zabawa ruchowa.
Rakieta –kolorowanie rysunku – karta pracy str. 20
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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RANEK
Zabawy konstrukcyjne – budowanie z klocków różnego typu rakiet kosmicznych
Rakieta – tworzenie rakiety z figur geometrycznych, przyklejanie na
ciemną kartkę.
Wesołe roboty – zabawa poranna. Dzieci chodzą po sali, naśladują
poruszanie się robotów. na hasło: robotyzepsute stają w bezruchu do
momentu, aż usłyszą hasło: roboty sprawne.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Lecimy w Kosmos – zabawa inscenizowana
muzyce elektronicznej, pobudzanie fantazji,
rozwijanie poczucia słuchu i rytmu.

Dzieci stoją w rozsypce. Naśladują uruchamianie rakiety:
- przecieranie szyby - rękoma przed sobą wykonują koła mówiąc: szur,
szur…
- sprawdzanie urządzeń – palcem wskazującym naśladują przyciskanie
guziczków mówiąc: pik, pik…
- uruchamianie silnika - klepią naprzemiennie rękoma o uda, kolana
ugięte mówiąc: brzrzrz…
- rakieta startuje - wyskakują do góry, ręce wysoko nad głową krzycząc:
hura.
Słuchanie muzyki - Mestor - Muzyka elektroniczna – Chillout.
Nauczycielka dzieli dzieci na grupy i rozdaje instrumenty, którymi są
drewniane i metalowe łyżki, metalowe miski, dzbanki itp.
Podczas muzyki nauczycielka dyryguje pokazując, które instrumenty
grają i w jaki sposób.
Kosmiczny pył – ćwiczenia oddechowe, dzieci siedzą na dywanie, dmuchają przed siebie tak, jakby chciały zdmuchnąć pył.
Zabawy spontaniczne w sali - wybór kącików.
Wyjście na podwórko – zabawy na śniegu.
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POPOŁUDNIE
Gwiazdki – zabawa ruchowa. Dzieci podskakują jak najwyżej próbując
złapać gwiazdę wiszącą wysoko, kucają wkładając ją do koszyka.
Rakieta – kolorowanie rysunku – karta pracy str. 20
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Praca domowa:
Przynieść rolki po papierze toaletowych i ręcznikach papierowych.

Dzień 3
Temat dnia: BUDUJEMY RAKIETĘ

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
Lepienie z plasteliny księżyca w pełni – kula, w nowiu - rogaliki
Wesołe roboty – zabawa poranna.
II. Pojazd kosmiczny – praca plastyczno-techniczna, kształcenie
umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów, rozwijanie
wyobraźni przestrzennej.
Akademia Pana Kleksa – improwizacje ruchowe do muzyki z filmu
„Pan Kleks w Kosmosie” lub muzyki o podobnej tematyce.
Zabawy na placu przedszkolnym.
III. Odrzutowiec – zabawa ruchowa
Przeliczanie elementów kosmosu, kolorowanie gwiazdek – karta
pracy str. 21
Zabawy dzieci według zainteresowań.
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RANEK
Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
Lepienie z plasteliny księżyca w pełni – kula, w nowiu - rogaliki
Wesołe roboty – zabawa poranna.Dzieci chodzą po sali, naśladują poruszanie się robotów. na hasło: roboty zepsute stają w bezruchu do
momentu, aż usłyszą hasło: roboty sprawne.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Pojazd kosmiczny – praca plastyczno-techniczna,
kształcenie umiejętności łączenia ze sobą różnych
elementów, rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Dzieci siedzą w kole na dywanie.
Rozwiązywanie zagadki
Bardzo szybko wzbija się do góry,
w niej kosmonauta ogląda księżyc i chmury.
Nauczycielka pokazuje rolkę po papierze toaletowym i pokazuje sposób wykonania.
Budujemy rakietę – praca plastyczno-techniczna.
Dzieci siadają do stolików na których przygotowane są paski kolorowego papieru i różne figury geometryczneoraz klej i pędzelki do kleju.
Dzieci przyklejają do rolki paski kolorowego papieru, następnie przyklejają okienko w kształcie kółek, kwadratów. na koniec nauczycielka
pomaga zrobić stożek i przykleić, który będzie czubkiem rakiety. Mycie
rąk.
Akademia Pana Kleksa – improwizacje ruchowe do muzyki z filmu
„Pan Kleks w Kosmosie”
Zabawy na placu przedszkolnym.
POPOŁUDNIE
Odrzutowiec – zabawa ruchowa, przemieszczamy się po sali z ramionami rozpostartymi jak samolot.
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Przeliczanie elementów kosmosu, kolorowanie gwiazdek – karta pracy
str. 21
Zabawy dzieci według zainteresowań.

Dzień 4
Temat dnia: WYRUSZAMY w KOSMOS
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Swobodne zabawy w sali.
Co zabierzemy ze sobą w kosmos – układanie puzzli.
Wesołe roboty – zabawa poranna.
II. Wyprawa w Kosmos – teatrzyk cieni,zapoznanie z pojęciem
,,kosmos”, zapoznanie z teatrem cieni, wdrażanie do właściwego zachowania się podczas przedstawienia.
Cień - zabawa ruchowo - naśladowcza.
Spacer w pobliżu przedszkola.
III. Spacer po księżycu – zabawa ruchowa z omijaniem przeszkód.
Zostawiamy nasze ślady w kosmosie – malowanie dłoni farbą, odbijanie na kolorowym papierze.
Zabawy przy stolikach wybrana przez siebie grą lub układanką.

RANEK
Swobodne zabawy w sali.
Co zabierzemy ze sobą w kosmos – układanie puzzli.
Wesołe roboty – zabawa poranna. Dzieci chodzą po sali, naśladują
poruszanie się robotów. na hasło: roboty zepsute stają w bezruchu do
momentu, aż usłyszą hasło: roboty sprawne.
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Wyprawa w Kosmos – teatrzyk cieni, zapoznanie
z pojęciem ,,kosmos”, zapoznanie z teatrem cieni,
wdrażanie do właściwego zachowania się podczas przedstawienia

Dzieci siadają na krzesełkach np. w dwóch rzędach przed przygotowaną sceną (może być to parawan z białym płótnem, na którym są namalowane lub przyczepione gwiazdki)).
Rozmowa na temat zachowania się na przedstawieniu i wyjaśnienie
pojęcia Kosmos.
Co to jest? – rozpoznawanie różnych sylwet związanych z kosmosem
wykorzystanych w teatrzyku i formą teatru cieni.
Przedstawienie:
Pewien chłopiec, który miał na imię Jaś często patrzył wieczorami
w niebo i marzył, żeby polecieć w Kosmos. Gdy był już dorosły został
kosmonautą. Wchodził do rakiety, którą zwiedzał Kosmos. Widział planety małe i duże, a pewnego razu poleciał na Księżyc. Chodził po
Księżycu podskakując sobie, bo właśnie tak się chodzi po Księżycu. Dotarł również do planety Mars, gdzie spotkał Ufoludka, z którym się zaprzyjaźnił i razem zwiedzali tę planetę oglądając jej kratery. na pożegnanie mocno się uścisnęli i Ufoludek obiecał, że odwiedzi Ziemianina.
Gdy kosmonauta Jaś wrócił na Ziemię swoją rakietą napisał książkę dla
dzieci, żeby przedszkolaki wiedziały, jak jest w Kosmosie.
Rozmowa na temat teatrzyku.
- kto występował ?
- co widział kosmonauta w Kosmosie ?
- gdzie poleciał ?
Próby występowania przez dzieci.
Rozdaje kontury dzieciom, a dzieci próbują przedstawić opowiadanie
nauczycielki.
Cień - zabawa ruchowo - naśladowcza. Dzieci stoją w parach jedno
z drugim, dziecko z tyłu naśladuje pierwsze dziecko chodząc za nim jak
cień: do przodu, do tyłu, w bok itp.
Spacer w pobliżu przedszkola.
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POPOŁUDNIE
Spacer po księżycu – zabawa ruchowa z omijaniem przeszkód. Dzieci
podczas marszu z podskokami omijają rozłożone na podłodze np.
krążki, szarfy, skakanki, obręcze.
Zostawiamy nasze ślady w kosmosie – malowanie dłoni farbą, odbijanie na kolorowym papierze.
Zabawy przy stolikach wybrana przez siebie grą lub układanką.

Dzień 5
Temat dnia: JESTEM KOSMONAUTĄ
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.
Ufoludek – rysowanie kredkami.
Wesołe roboty – zabawa poranna
II. Jestem sprawny i silny – ćwiczenia gimnastyczne, kształcenie
ogólnej sprawności fizycznej.
Zabawy na podwórku.
III. Taniec robotów – zabawa muzyczno - ruchowa.
Jaka to figura? – zabawa dydaktyczna, układanie ciągu figur wg
wzoru (koło, trójkąt, kwadrat).
Zabawy w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.
Ufoludek – rysowanie kredkami.
Wesołe roboty – zabawa poranna.Dzieci chodzą po sali, naśladują poruszanie się robotów. na hasło: roboty zepsute stają w bezruchu do
momentu, aż usłyszą hasło: roboty sprawne.
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Jestem sprawny i silny – ćwiczenia gimnastyczne,
kształcenie ogólnej sprawności fizycznej.

Zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci maszerują po całej sali. na
klaśnięcie wyko¬nują przysiad podparty, na hasło: „Stój” – zatrzymują
się z uniesionymi w górę rękami.
Ćwiczenia stóp podczas marszu. Dzieci maszerują po kole wspięte na
palcach, na piętach, na zewnętrznych i wewnętrznych krawędziach
stóp.
Ćwiczenie z elementem równowagi. Każde dziecko przechodzi po ławeczce asekurowane przez nauczyciela.
Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Bieg między pachołkami.
Dzieci omijają ustawione przed sobą trzy pachołki i ustawiają się po
przeciwnej stronie.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Przypływ. Dzieci biegają po sali
w różnych kierunkach. na hasło: „Przypływ” – woda zalewa salę – nauczyciel liczy pomału do 3, a dzieci w tym czasie siadają na ławeczki
i podnoszą nogi do góry (lub wyznaczone miejsce w sali) i zostają do
momentu, gdy nauczyciel poda hasło: „Odpływ”.
Zabawy na podwórku.
POPOŁUDNIE
Taniec robotów – zabawa muzyczno - ruchowa.
Nauczyciel włącza dowolną muzykę. Dzieci naśladują taniec robotów.
Nauczyciel może utrudnić taniec mówiąc:
- Roboty mają jedną nogę – dzieci poruszają się na jednej nodze,
- Roboty maja ucho przyklejone do ramienia – głowa pochylona na
jedną stronę,
- Roboty nie mają rąk – ręce opuszczone wzdłuż ciała.
Jaka to figura? – zabawa dydaktyczna, układanie ciągu figur wg wzoru
(koło, trójkąt, kwadrat).
Zabawy w kącikach zainteresowań.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE
Dzień 1
Temat dnia: MIESZKAŃCY ZOO

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Oglądanie albumów przyrodniczych przedstawiających zwierzęta
żyjące w różnych środowiskach.
Łapie lew – zabawa poranna.
II. Zwierzęta egzotyczne – słuchanie wierszy Doroty Kossakowskiej, zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych zwierząt
żyjących w ZOO i na wolności, rozwijanie mowy i spostrzegawczości podczas wypowiedzi na temat wyglądu zwierząt.
W ZOO – zabawa muzyczno – ruchowa.
Zwierzęta – lepienie dowolnego zwierzęcia z plasteliny.
Wyjście na podwórko – spacer w okolicy przedszkola.
III. Wesołe małpki – zabawa ruchowo - naśladowcza.
Zwierzęta – kolorowanie kredkami obrazków zwierząt.
Zabawy dowolne.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Oglądanie albumów przyrodniczych przedstawiających zwierzęta żyjące w różnych środowiskach.
Łapie lew – zabawa poranna.Wszystkie dzieci stają z jednej strony sali.
Jedno dziecko jest lwem. na hasło: łapie lew, dzieci przebiegają na
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drugą stronę sali. Kogo złapie lew zamienia się w lwa i zabawa trwa
dalej.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Zwierzęta egzotyczne – słuchanie wierszy Doroty
Kossakowskiej, zapoznanie z nazwami i wyglądem
wybranych zwierząt żyjących w ZOO i na wolności,
rozwijanie mowy i spostrzegawczości podczas wypowiedzi
na temat wyglądu zwierząt.



Dzieci siedzą na krzesełkach.
Słuchanie wierszy:
Szyja długa, mała głowa,
to żyrafy jest połowa.
Sprytnie liście zrywa z drzewa,
nawet kiedy jest ulewa.
Słoń ogromny idzie drogą,
Przytupuje dużą nogą.
Długą trąbę trzyma w górze.
Co zobaczy dziś na chmurze?
Hipopotam leży w wodzie,
w jasnym słońcu się wygrzewa.
Rozmarzony, zamyślony,
wciąż ogląda wielkie drzewa.
Piękna grzywa, wzrok poważny,
król lew bardzo jest odważny.
Kiedy idzie zapolować,
to gazela ma się schować.
Małpy figlują i baraszkują,
z drzewa na drzewa skaczą.
Biegają, krzyczą oraz małpują
tego, kogo zobaczą.
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Zwinny i szybki jak błyskawica,
Trasę szybko pokona.
Dobry myśliwy i obserwator,
tygrys i jego żona.
Zwierzęta – wyszukiwanie obrazków, przedstawiających zwierzęta
z wierszy, opis charakterystycznych cech zwierzęcia.
Rozmowa na temat, gdzie mogą żyć zwierzęta egzotyczne, wdrażanie do bezpiecznego dla ludzi i zwierząt zachowania się w obecności
zwierząt.
W ZOO – zabawa muzyczno – ruchowa. Dzieci chodzą po sali kiedy
słyszą muzykę. na przerwę zamieniają się w zwierzę, które wymieni
nauczyciel.
Zwierzęta – lepienie dowolnego zwierzęcia z plasteliny.
Wyjście na podwórko – spacer w okolicy przedszkola.
POPOŁUDNIE
Wesołe małpki – zabawa ruchowo – naśladowcza. Jedno dziecko wykonuje dowolny ruch, pozostałe naśladują.
Zwierzęta – kolorowanie kredkami obrazków zwierząt.
Zabawy dowolne.
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Dzień 2
Temat dnia: ZWIERZĘTA I ICH DZIECI
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
ZOO – słuchanie i nauka wybranych przez dzieci krótkich wierszy
o zwierzętach Doroty Kossakowskiej
Łapie lew– zabawa poranna.
II. Zwierzęta i ich dzieci–zabawa dydaktycznarozwijanie myślenia
i uwagi podczas dobierania w pary obrazków przedstawiających zwierzęta dorosłe i ich młode, porównywanie wielkości:
mały – duży.
Zwierzęta w klatkach – zabawa ruchowa.
Wyjście na podwórko - zabawy ruchowe.
III. Taniec żyrafy – zabawa taneczna do dowolnej muzyki.
Zabawy konstrukcyjne – budujemy ZOO

RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
ZOO – słuchanie i nauka wybranych przez dzieci krótkich wierszy o zwierzętach Doroty Kossakowskiej
Łapie lew – zabawa poranna. Wszystkie dzieci stają z jednej strony sali.
Jedno dziecko jest lwem. na hasło: łapie lew, dzieci przebiegają na
drugą stronę sali. Kogo złapie lew zamienia się w lwa i zabawa trwa
dalej.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Zwierzęta i ich dzieci – zabawa dydaktyczna, rozwijanie

 myślenia i uwagi podczas dobierania w pary obrazków
1

3

przedstawiających zwierzęta dorosłe i ich młode, porównywanie
wielkości: mały – duży.
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Dzieci siedzą na dywanie, przed nimi leżą ilustracje zwierząt. Wybrane
dziecko opowiada o zwierzęciu (wygląd, odżywianie, zwyczaje…). Dzieci odgadują o jakim zwierzęciu mówiła koleżanka, kolega z grupy.
Dobieranie w pary – dobierania w pary obrazków przedstawiających
zwierzęta dorosłe i ich młode, porównywanie wielkości: mały – duży
(duży słoń – mały słoń, słonik, duża żyrafa i mała żyrafa, duży tygrys
– mały tygrysek, itp.)
Zwierzęta w klatkach – zabawa ruchowa.
Dzieci poruszają się po sali. na dywanie leżą obręcze hula- hop - klatki. Nauczyciel uderza w bębenek dowolną ilość razy, a dzieci – zwierzęta, mają dobrać się w obręczach po tyle osób, ile było uderzeń.
Wyjście na podwórko - zabawy ruchowe.
POPOŁUDNIE
Taniec żyrafy – zabawa taneczna do dowolnej muzyki. Dzieci podnoszą
do góry jedną rękę: to szyja żyrafy, dłoń – to głowa, naśladują taniec
żyrafy.
Zabawy konstrukcyjne – budujemy ZOO
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Dzień 3
Temat dnia: Z
 WIERZĘTA Z AKADEMII
PANA KLEKSA

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
Zwierzęta z kolorowych figur – układanie zwierząt z figur geometrycznych.
Łapie lew – zabawa poranna.
II. Witajcie w naszej bajce - zabawy do piosenki z filmu Akademia Pana Kleksalub muzyki o podobnej tematyce, kształcenie
słuchu muzycznego i poczucia rytmu podczas zabawy przy piosence, wdrażanie do bezpiecznego poruszania się w przestrzeni bez potrącania innych
ZOO – zabawa do piosenki z Akademii Pana Kleksalub muzyki o podobnej tematyce. Dzieci śpiewają piosenki i naśladują zwierzęta, które
występują w piosence.
Wyjście na podwórko – spacer w okolicy przedszkola.
III. Węże – zabawa ruchowa z wykorzystaniem sznurka.
Szukanie najkrótszej drogi - karta pracy 23
Zabawy dowolne dzieci.

RANEK
Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań.
Zwierzęta z kolorowych figur – układanie zwierząt z figur geometrycznych.
Łapie lew – zabawa poranna.Wszystkie dzieci stają z jednej strony sali.
Jedno dziecko jest lwem. na hasło: łapie lew, dzieci przebiegają na drugą stronę sali. Kogo złapie lew zamienia się w lwa i zabawa trwa dalej.
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Witajcie w naszej bajce - zabawy do piosenek z filmu
Akademia Pana Kleksa,kształcenie słuchu muzycznego
i poczucia rytmu podczas zabawy przy piosence,
wdrażanie do bezpiecznego poruszania się w przestrzeni
bez potrącania innych

Witajcie w naszej bajce - zabawa do piosenki. Dzieci słuchają i tańczą
do muzyki.
Słuchanie piosenek ZOO z Akademii Pana Kleksa lub muzyki o podobnej tematyce.
Dzieci słuchają piosenek, zapamiętują i wybierają ilustracje zwierząt,
o których usłyszały piosenki: Miś, Lis, Dzik, Żubr, Małpy.
Co to jest piosenka? – wypowiedzi dzieci.
- czy wiersz może być piosenką?
- czy piosenka może być wierszem?
- co jest potrzebne, żeby powstała piosenka
ZOO – zabawa do piosenki z Akademii Pana Kleksalub muzyki o podobnej tematyce.
Dzieci śpiewają piosenki i naśladują zwierzęta, które występują w piosence.
Wyjście na podwórko – spacer w okolicy przedszkola.
POPOŁUDNIE
Węże – zabawa ruchowa z wykorzystaniem sznurka.
Przed każdym dzieckiem leży sznurek (około 30 cm).
Dzieci wykonują polecenia według instrukcji.
Węże śpią – dzieci nie dotykają sznurków.
Węże budzą się, powoli wstają i rozglądają się dokoła. – dzieci podnoszą
wolno sznurki.
Węże pełzają po okolicy. – dzieci wstają, chodzą po sali, sznurek prowadzą po ziemi.
Węże szykują się do snu. – dzieci siadają, układają przed sobą sznurek
(zwijają w kształcie ślimaka).
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Szukanie najkrótszej drogi - karta pracy 23
Zabawy dowolne dzieci.

Dzień 4
Temat dnia: Z
 NAMY ZWIERZĘTA
EGZOTYCZNE
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Jakie to zwierzę?- dorysowywanie kredkami brakujących części zwierząt.
Łapie lew – zabawa poranna.
II. Jakie to zwierzę?– zabawy ruchowe, nabywanie umiejętności
naśladowania ruchem zachowania wybranych zwierząt, kształtowanie świadomości schematu własnego ciała, kształtowanie
ogólnej sprawności fizycznej
Mieszkańcy ZOO – lepienie z plasteliny różnych zwierząt.
Wyjście na podwórko.
III. Stonoga – taniec do dowolnej muzyki.
Słoń Trąbalski- słuchanie wiersza Juliana Tuwima.
Zwierzęta - układanie puzzli.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Jakie to zwierzę? – dorysowywanie kredkami brakujących części zwierząt.
Łapie lew – zabawa poranna.Wszystkie dzieci stają z jednej strony sali.
Jedno dziecko jest lwem. na hasło: łapie lew, dzieci przebiegają na drugą stronę sali. Kogo złapie lew zamienia się w lwa i zabawa trwa dalej.
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Jakie to zwierzę? – zabawy ruchowe, nabywanie
umiejętności naśladowania ruchem zachowania
wybranych zwierząt, kształtowanie świadomości schematu
własnego ciała, kształtowanie ogólnej
sprawności fizycznej

Zabawa – Ogonki. Dzieci dobierają się parami i wkładają swoje szarfy
z tyłu za spodenki takaby znaczna część szarfy zwisała. Starają się zabrać
szarfę koledze – wykonują kilka prób.
Zabawa naśladowcza:
Pokażcie:
- Jak słoń je trawę,
- Jak żyrafa je liście akacji,
- Jak bociek zjada żabę,
- Jak nosorożec kąpie się w błocie,
- Jak słoń ochładza się wodą,
- Jak małpka je banana,
- Jak kotek się myje,
- Jak myszka je serek,
- Jak piesek kładzie się do snu,
- Jak zachowuje się żuk kiedy leży na plecach,
- Jak zachowuje się żółw kiedy się wystraszy,
Idzie wąż – zabawa ruchowa.
W sali rozstawiamy krzesełka, tyle ile jest dzieci. Dzieciom rozdajemy
szarfy w 3 kolorach. Dzieci według koloru ustawiają się w szereg tworząc
węża. Podczas muzyki dzieci - węże chodzą pomiędzy krzesełkami, na
przerwę w muzyce każde dziecko zajmuje krzesełko – siada na nim.
Zabieramy jedno krzesełko. Dziecko, które na przerwę nie zajmie krzesełka siada z boku – odpada z zabawy. Powtarzamy zabawę.
Wygrywa ten wąż, który będzie miał najwięcej dzieci.
Mieszkańcy ZOO – lepienie z plasteliny różnych zwierząt
Wyjście na podwórko.
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POPOŁUDNIE
Taniec żyrafy – zabawa taneczna do dowolnej muzyki.
Dzieci podnoszą do góry jedną rękę: to szyja żyrafy, dłoń – to głowa,
naśladują taniec żyrafy
Słoń Trąbalski – słuchanie wiersza Juliana Tuwima.
Zwierzęta – układanie puzzli.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Praca domowa: przynieść płytę CD

Dzień 5
Temat dnia: SŁOŃ
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Słoń – przeliczanie słoni, kolorowanie największego – karta pracy
str. 22, nabywanie umiejętności tworzenia zbioru o podanej liczbie
elementów i przeliczanie w zakresie 1-3
Łapie lew – zabawa poranna.Wszystkie dzieci stają z jednej strony
sali. Jedno dziecko jest lwem. Na hasło: łapie lew, dzieci przebiegają na drugą stronę sali. Kogo złapie lew siada.
II. Kolorowy słoń - praca plastyczna, próby łączenia różnych materiałów, stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem, wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, rozwijanie
sprawności manualnych dziecka.
Taniec słoni – zabawa taneczna do dowolnej muzyki.
Wyjście na podwórko - spacer ulicami w pobliżu przedszkola.
III. Stary niedźwiedź- zabawa ruchowa do piosenki.
Zwierzęta z ZOO - rysowanie kredkami świecowymi zwierząt.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
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RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Słoń – przeliczanie słoni, kolorowanie największego – karta pracy str. 22,
nabywanie umiejętności tworzenia zbioru o podanej liczbie elementów
i przeliczanie w zakresie 1-3
Łapie lew – zabawa poranna. Wszystkie dzieci stają z jednej strony sali.
Jedno dziecko jest lwem. na hasło: łapie lew, dzieci przebiegają na
drugą stronę sali. Kogo złapie lew zamienia się w lwa i zabawa trwa
dalej.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Kolorowy słoń - praca plastyczna, próby łączenia
różnych materiałów, stwarzanie okazji do
poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz
do eksperymentowania różnym materiałem, wyzwalanie
kreatywnej postawy dziecka, rozwijanie sprawności
manualnych dziecka.



Dzieci siedzą na dywanie w kole.
Słuchanie wiersza J. Tuwima Słoń Trąbalski.
Rozmowa na temat wiersza
- jaki był słoń, jak wyglądał?
Podanie tematu pracy i sposobu wykonania
Słoń - pokaz ilustracji i omówienie budowy słonia.
Praca dzieci.
Dzieci siadają do stolików, na których przygotowane są szablony słoni
z kolorowego bloku technicznego, płyty CD, oczy, klej typu magik lub
czarodziejski, Wikol i pędzelki dla każdego dziecka. Zadaniem dzieci jest
posmarowanie płyty klejem i przyklejenie jej jako tułowia słonia. Dzieci
przyklejają jedno oko. Mycie rąk.
Taniec słoni – zabawa taneczna do dowolnej muzyki. Dzieci poruszają
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się w różne strony na sztywnych nogach, powolny chód z przenoszeniem
ciężaru ciała z lewej strony na prawą.
Wyjście na podwórko – spacer ulicami w pobliżu przedszkola.
POPOŁUDNIE
Stary niedźwiedź – zabawa ruchowa do piosenki.
Zwierzęta z ZOO – rysowanie kredkami świecowymi zwierząt.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
W MARCU JAK W GARNCU
Dzień 1
Temat dnia: MARCOWA POGODA

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy przy stolikach.
Obserwacja pogody za oknem.
Pada deszcz– zabawa poranna.
II. Marcowa pogoda – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie obserwacji,określanie stanu pogody i wybieranie, właściwego do pogody, ubioru, kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się
Jaka pogoda? – zabawa ruchowa.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Spacer ulicami w pobliżu przedszkola.
III. Wiatr i wietrzyk – zabawa naśladowcza.
Deszczowa muzyka - improwizacje na instrumentach perkusyjnych.
Zabawy dowolne w kącikach zabaw.

RANEK
Zabawy przy stolikach.
Obserwacja pogody za oknem.
Pada deszcz – zabawa poranna.
Dzieci stoją w rozsypce. na hasło: pada deszcz – dzieci chodzą i podnoszą ręce tworząc z dłoni parasolkę, kiedy nauczycielka mówi: uwaga kałuża – udają że przeskakują kałużę. Na hasło: ulewa – uciekają i stają
koło szafek lub kucają koło stolików, krzesełek.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Marcowa pogoda – swobodne wypowiedzi dzieci
na podstawie obserwacji,określanie stanu pogody
i wybieranie, właściwego do pogody, ubioru, kształcenie
umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się

Dzieci siedzą w kole na krzesełkach, na dywanie rozłożone są symbole pogody.
Symbole pogody – omówienie symboli pogody na podstawie obrazków.
- Który obrazek symbolizuje pogodę słoneczną, deszczową, śnieżną?
- Kiedy jest pochmurnie, wietrznie ?
- Jaka może być chmura ? (gradowa).
Dzieci wyszukują obrazki określającą daną pogodę i układają w rzędzie jeden obok drugiego.
Co nałożyć? – wybieranie ubrań lub przedmiotów w zależności od pogody.
Nauczycielka kładzie obrazki lub elementy ubrań, a zadaniem dzieci
jest dostosować ubranie do pogody (słońce – sandały, okulary przeciwsłoneczne, koszulka z krótkim rękawem, deszcz – kalosze, kurtka z kapturem, parasol, śnieg – rękawiczki, buty zimowe, czapka, itp.). Dzieci
kładą obrazki, ubrania pod symbolem danej pogody.
Ubieramy się – jeżeli wykorzystaliśmy elementy ubrań pozwalamy się
dzieciom ubrać w te ubrania.
Jaka pogoda? – zabawa ruchowa. Nauczycielka pokazuje obrazek
– symbol pogody:
Słońce – podskoki
Deszcz – chodzą z rękami do góry tworząc parasolkę,
Śnieg – idą sztywni, zamarznięci,
Wiatr – osłaniają się rękami – dłońmi od wiatru.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Spacer ulicami w pobliżu przedszkola.
POPOŁUDNIE
Wiatr i wietrzyk – zabawa naśladowcza.
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Dzieci otrzymują gazety. do dowolnej muzyki poruszają gazetą. Nauczycielka mówi jaki mają przedstawić rodzaj wiatru: wietrzyk, wichurę,
huragan…
Deszczowa muzyka – improwizacje na instrumentach perkusyjnych
(bębenek, trójkąt).
Zabawy dowolne w kącikach zabaw.

Dzień 2
Temat dnia: MARCOWA MUZYKA

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy konstrukcyjne różnymi rodzajami klocków.
Jaka to pora roku? – zabawa dydaktyczna.
Pada deszcz– zabawa poranna.
II. W marcu jak w garncu – nauka piosenki Jolanta Kucharczyk,
zapoznanie z muzyką i słowami piosenki, inscenizowanie za
pomocą ruchu.
Zabawy i gry przy stolikach.
Szukamy przedwiośnia - spacer do parku, rozmowa połączona z obserwacją.
III. Skaczemy przez kałuże – zabawa ruchowa.
Elementy marcowej pogody – wybieranie symboli przedstawiających
pogodę, rysowanie.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy konstrukcyjne różnymi rodzajami klocków.
Jaka to pora roku? – zabawa dydaktyczna. Dzieci wyszukują ilustracje
i określają jaka jest pora roku i dlaczego?
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Pada deszcz – zabawa poranna.
Dzieci stoją w rozsypce, na hasło: pada deszcz – dzieci chodzą i podnoszą ręce tworząc z dłoni parasolkę, kiedy nauczycielka mówi: uwaga kałuża – udają że przeskakują kałużę, na hasło: ulewa – uciekają i stają
koło szafek lub kucają koło stolików, krzesełek.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



W marcu jak w garncu – nauka piosenki Jolanta
Kucharczyk, zapoznanie z muzyką i słowami piosenki,
inscenizowanie za pomocą ruchu.

Dzieci siedzą w kole na dywanie.
Rozmowa na temat pogody
- Jak jest dziś pogoda?
- a jaka była wczoraj?
- a jak może być jeszcze pogoda?
Powtarzanie rytmów wyklaskiwanych przez nauczycielkę ze zdaniami
o pogodzie: pada deszcz, świeci słońce, wieje wiatr. Najpierw nauczycielka wyklaskuje sama, później z dziećmi i dzieci same. Dzieci mogą również wyklaskiwać indywidualnie. Oprócz wyklaskiwania można wykorzystać wystukiwanie o kolana, o podłogę.
Słuchanie piosenki
1. w marcu jest jak w garncu deszcz lub słońce świeci,
czasem sypnie śniegiem,
mróz postraszy dzieci.
Ref. Mama różne rzeczy
w garnku nam gotuje,
tak jak marzec różną
pogodę szykuje.
2. Ciepły wietrzyk wieje,
to znów wicher dmucha,
pogoda marcowa raz słońce, raz plucha.
Rozmowa na temat piosenki
- Jaka pogoda występuje w piosence?
Inscenizowanie ruchem słów piosenki
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1. w marcu jest jak w garncu –
deszcz lub słońce świeci,
naśladowanie padającego deszczu,
słońce świeci – ręce w górę
		
„wkręcanie żarówek”
czasem sypnie śniegiem,
naśladowanie padającego śniegu
mróz postraszy dzieci.
obejmują się rękoma
Ref. Mama różne rzeczy
naśladowanie mieszania łyżką
		
w garnku
w garnku nam gotuje,
tak jak marzec różną
pogodę szykuje.
2. Ciepły wietrzyk wieje,
ręce w górze poruszają się
to znów wicher dmucha,
poruszają się całym ciałem
pogoda marcowa raz słońce, raz plucha.
ręce w górze, dłonie poruszają się,
		
przy słowach plucha – tupią nogami
Próby śpiewania piosenki z pokazywaniem.
Zabawy i gry przy stolikach.
Szukamy przedwiośnia - spacer do parku, rozmowa połączona z obserwacją.
POPOŁUDNIE
Skaczemy przez kałuże – zabawa ruchowa, na sali rozłożone są gazety.
Dzieci, chodzą, biegają przeskakując gazety.
Elementy marcowej pogody – wybieranie symboli przedstawiających
pogodę, rysowanie.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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Dzień 3
Temat dnia: W MARCU JAK W GARNCU

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Marcowa pogoda – rysowanie po śladzie elementów pogody - karta
pracy str. 24
Pada deszcz– zabawa poranna.
II. W marcu ja w garncu – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze
zmiennością zjawisk atmosferycznych występujących na przedwiośniu(deszcz, wiatr, mgła, opady śniegu/deszczu, itp.).
Nasze ulubione bajki – słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.
Spacer ulicami w pobliżu przedszkola.
III. Kra – zabawa ruchowa.
Wesoły wietrzyk - ćwiczenie oddechowe.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, samochodów,
klocków.

RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Marcowa pogoda – rysowanie po śladzie elementów pogody – karta
pracy str. 24
Pada deszcz – zabawa poranna.
Dzieci stoją w rozsypce, na hasło: pada deszcz – dzieci chodzą i podnoszą ręce tworząc z dłoni parasolkę, kiedy nauczycielka mówi: uwaga kałuża – udają że przeskakują kałużę, na hasło: ulewa – uciekają i stają
koło szafek lub kucają koło stolików, krzesełek.
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W marcu jak w garncu – zabawa dydaktyczna,
zapoznanie ze zmiennością zjawisk atmosferycznych
występujących na przedwiośniu(deszcz, wiatr, mgła,
opady śniegu/deszczu, itp.).

Dzieci siedzą na krzesełkach w kole, pośrodku na stoliku stoi duży
garnek, duża drewniana łyżka i obrazki symbolizujące pogodę.
Rozmowa z dziećmi.
- co gotuje wasza mama?
- w czym gotuje?
- co wkłada do zupy?
Śpiewanie piosenki z pokazywaniem w marcu jak w garncu.
W marcu jak w garncu – wyjaśnienie przysłowia.
Wrzucanie do garnka, symboli pogody charakterystycznych dla przedwiośnia – ćwiczenia słownikowe (wiatr, deszcz, słońce, śnieg).
Kolejne dziecko mówi, co można wrzucić do garnka, podchodzi do stolika,
wrzuca i miesza łyżką. Zabawa kończy się po ugotowaniu marcowej zupy.
Jaka pogoda? – zabawa ruchowa. Nauczycielka pokazuje obrazek
– symbol pogody:
Słońce – podskoki
Deszcz – chodzą z rękami do góry tworząc parasolkę,
Śnieg – idą sztywni, zamarznięci,
Wiatr – osłaniają się rękami – dłońmi od wiatru.
Nasze ulubione bajki – słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela.
Spacer ulicami w pobliżu przedszkola.
POPOŁUDNIE
Kra – zabawa ruchowa.
Na podłodze leżą gazety – lodowe kry. Dzieci mają za zadanie poruszać się tylko po krach.
Wesoły wietrzyk – ćwiczenie oddechowe.Dmuchanie chusteczek higienicznych.
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Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, samochodów,
klocków.
Praca domowa: przynieść papierowy talerzyk jednorazowy.

Dzień 4
Temat dnia: PARASOLKI, PARASOLKI
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Parasolki – zabawa dydaktyczna
Pada deszcz – zabawa poranna.
II. Parasol – praca plastyczna, malowanie farbą plakatową, poznanie z nową techniką plastyczną, rozwijanie umiejętności
plastycznych dziecka.
Najpiękniejsze bajki – czytanie przez nauczyciela wybranej baśni H.
Ch. Andersena.
Wyjście na podwórko. Zabawy na placu przedszkolnym.
III. Wietrzyk i wichura – zabawa ruchowa.
Mały wietrzyk, duży wiatr – ćwiczenia grafomotoryczne.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Parasolki – zabawa dydaktyczna. Dzieci siedzą przy stolikach, dzielą
parasolki na otwarte i zamknięte, przeliczają dobierając do trzech, żeby
było tyle samo.
Pada deszcz – zabawa poranna.
Dzieci stoją w rozsypce, na hasło: pada deszcz – dzieci chodzą i podnoszą ręce tworząc z dłoni parasolkę, kiedy nauczycielka mówi: uwaga kałuża – udają że przeskakują kałużę, na hasło: ulewa – uciekają i stają
koło szafek lub kucają koło stolików, krzesełek.
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Parasol – praca plastyczna, malowanie farbą plakatową,
poznanie z nową techniką plastyczną, rozwijanie
umiejętności plastycznych dziecka.

Rozmowa na temat co nas chroni od deszczu?
Zapoznanie z tematem pracy i sposobem wykonania.
Praca dzieci
Dzieci siadają po otrzymaniu ½ talerzyka papierowego, który przedstawia parasol do stolików, na których przygotowane są farby (może być
po jednym kolorze lub kilka), pędzelki dla każdego dziecka, kubek
z wodą potrzebny do umycia pędzelka w razie zmiany koloru, kawałki
ręcznika papierowego do wytarcia pędzla. Dzieci malują wg własnego
pomysłu. Mycie rąk. Popołudniu lub następnego dnia w ranku, gdy
wyschną prace dzieci przyklejają rączkę do parasola. Wystawa prac.
Deszcz – zabawa naśladowcza. Dzieci siedzą na dywanie, na sygnał:
pada deszczyk stukają palcami o podłogę, deszcz – stukają mocniej, na
sygnał: burza – stukają o podłogę całymi dłońmi.
Najpiękniejsze bajki – czytanie przez nauczyciela wybranej baśni H.
Ch. Andersena.
Wyjście na podwórko. Zabawy na placu przedszkolnym.
POPOŁUDNIE
Wietrzyk i wichura - zabawa ruchowa. Dzieci – drzewa,stoją w rozsypce w niewielkim rozkroku, ręce trzymają w górze. Nauczycielka mówi,
a dzieci wykonują. Wieje lekki wiaterek i porusza tylko bardzo cienkie
gałązki – dzieci poruszają tylko paluszkami. Zaczyna wiać wiatr i porusza gałęzie – wykonują ruchy rąk w prawo i w lewo. Wietrzysko wieje
i porusza całe drzewa – dzieci poruszają się całe. (należy zwrócić uwagę, aby nie odrywały nóg od podłogi). Wiatr robi się coraz mniejszy…
Mały wietrzyk, duży wiatr – ćwiczenia grafomotoryczne.
Dzieci otrzymują kartkę A3, podzieloną linią pionową na pół.
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Na sygnał słowny: mały wietrzyk, rysują wolno „esy- floresy”, duży wiatr
– rysują szybko „esy- floresy” (musi być ich dużo).
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Dzień 5
Temat dnia: ŻEGNAJ BAŁWANKU!
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Układanie puzzli – Cztery pory roku
Pada deszcz – zabawa poranna.
II. Pożegnanie bałwanka – historyjka obrazkowa,rozwijanie uwagi i spostrzegawczości poprzez wskazywanie podobieństw
i różnic między dwoma obrazkami (bałwanek – zimą, bałwanek – wiosną), wdrażanie do poprawnego budowania wypowiedzi, wyrabianie cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej
wypowiedzi i słuchanie wypowiedzi rówieśników.
Spacer w pobliżu przedszkola.
III. Kalosze czy parasol? - zabawa ruchowa.
Nasza twórczość – rysowanie kredkami na temat dowolny.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Układanie puzzli – Cztery pory roku
Pada deszcz – zabawa poranna.
Dzieci stoją w rozsypce, na hasło: pada deszcz – dzieci chodzą i podnoszą ręce tworząc z dłoni parasolkę, kiedy nauczycielka mówi: uwaga kałuża – udają że przeskakują kałużę, na hasło: ulewa – uciekają i stają
koło szafek lub kucają koło stolików, krzesełek.
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Pożegnanie bałwanka–historyjka obrazkowa,
rozwijanie uwagi i spostrzegawczości poprzez
wskazywanie podobieństw i różnic między dwoma
obrazkami (bałwanek – zimą, bałwanek – wiosną).

Dzieci siedzą na krzesełkach.
Nauczycielka opowiada historyjkę o bałwanie, którego ulepiły dzieci
i uśmiechnięty stał całą zimę, gdy słonko zaczęło przygrzewać wiosną
zrobił się smutny, coraz mniejszy i zaczęła z niego kapać woda.
Układanie historyjki obrazkowej na temat opowiadania nauczycielki.
Można wykorzystać ilustracje z kart pracy str. 16 i 25. Próby uzasadnienia
kolejności obrazków, utrwalenie pojęć: najpierw, przedtem, potem, później.
Bałwanki i słońce – zabawa ruchowa. Dzieci stoją w rozsypce, gdy nauczycielka pokazuje śnieżynkę śmieją się, skaczą w miejscu, gdy wychodzi słonko robią się smutne, opuszczają ramiona, stoją nieruchomo lub
nawet kładą się skulone na podłodze.
Spacer w pobliżu przedszkola.
POPOŁUDNIE
Kalosze czy parasol? – zabawa ruchowa. Dzieci swobodnie biegają po
sali, gdy nauczycielka unosi w górę kalosze dzieci stoją w miejscu i tupią
nogami, gdy rozłoży parasol – podbiegają i chowają się pod nim.
Nasza twórczość – rysowanie kredkami na temat dowolny.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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TEMAT KOMPLEKSOWY:
DBAMY O ZDROWIE
na PRZEDWIOŚNIU
Dzień 1
Temat dnia: JEMY ZDROWE PRODUKTY
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Co służy naszemu zdrowiu? – rozmowa kierowana.
Symbole zdrowia – kolorowanie obrazków.
Szukamy domków – zabawa poranna.
II. Koszyk pełen produktów – zabawa dydaktyczna,wzbogacanie
słownika o pojęcia; produkty zdrowe, produkty niezdrowe,
uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego spożywania warzyw i owoców, nabywanie
nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem, nabywanie
nawyku samodzielnego mycia rąk przed jedzeniem
Wiem, co jest zdrowe – zabawa ruchowa.
Wyjście na podwórko – określanie pogody na przedwiośniu.
III. Zmień kierunek marszu – zabawa ruchowa z elementem marszu.
Zdrowe rzeczy jem, bo zdrowym być chcę – założenie hodowli szczypioru.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Co służy naszemu zdrowiu? – rozmowa kierowana.
Symbole zdrowia – kolorowanie obrazków.
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Szukamy domków – zabawa poranna. Dzieci maszerują, biegają między krążkami, na sygnał: szukamy domków stają na krążku. Podczas
zabawy możemy zabierać po kilka krążków, dziecko, które nie ma krążka
odchodzi z gry.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Koszyk pełen produktów – zabawa dydaktyczna,
wzbogacanie słownika o pojęcia; produkty zdrowe,
produkty niezdrowe, uświadamianie wpływu odżywiania
na zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego spożywania
warzyw i owoców, nabywanie nawyku mycia owoców i warzyw
przed spożyciem, nabywanie nawyku samodzielnego
mycia rąk przed jedzeniem

Dzieci siedzą na krzesełkach w kole, pośrodku stoi stolik, na stole znajduje się koszyk z różnymi produktami, przykryty chustką.
Koszyk pełen produktów – zabawa. Dzieci po dotyku rozpoznają, co
znajduje się w koszyku. Następnie wyciągają produkt z koszyka do sprawdzenia, (cebula, jogurt, cukierek, jabłko, gruszka, butelka z piciem, marchewka, lizak, chipsy).
Jemy zdrowe rzeczy – rozmowa z dziećmi.
- które z tych produktów są zdrowe, a które nie?
- Które produkty należy jeść codziennie? Dlaczego?
Wiem, co jest zdrowe – zabawa ruchowa. Dzieci maszerują po sali, na
sygnał zdrowego produktu podskakują, gdy nauczycielka poda niezdrowy produkt kucają chowając głowę w kolana.
Wyjście na podwórko – określanie pogody na przedwiośniu.
POPOŁUDNIE
Zmień kierunek marszu – zabawa ruchowa z elementem marszu. Dzieci
maszerują, na sygnał zmieniają kierunek marszu.
Zdrowe rzeczy jem, bo zdrowym być chcę – założenie hodowli szczypio-
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ru. Hodowlę szczypioru możemy założyć w skrzynkach, w doniczkach
z ziemią lub w słoiczkach szklanych z wodą.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Dzień 2
Temat dnia: DBAMY O HIGIENĘ
Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybrana zabawką.
Co to jest higiena osobista? – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji, wzbogacenie słownictwa o pojęcie ,,higiena osobista”
Szukamy domków – zabawa poranna.
II. Dbaj o czystość? – zabawy muzyczne do piosenki Jolanty Kucharczyk,naśladowanie ruchem słów piosenki, kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego mycia i wycierania rąk, korzystania
z toalety, rozumienie, że nie należy korzystać z cudzego ręcznika, kubka, szczoteczki, grzebienia, kształtowanie nawyków higienicznych.
Cebulka – kolorowanie cebuli i szczypioru.
Zabawy na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego.
III. Szczoteczka do kubeczka – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
Myjemy ręce – zabawa dydaktyczna, kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego mycia i wycierania rąk, korzystania z toalety utrwalenie kolejności mycia rąk.
Zabawy samorzutnie podejmowane z kolegą lub koleżanką.
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RANEK
Zabawy swobodne wybrana zabawką.
Co to jest higiena osobista? – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji,wzbogacenie słownictwa o pojęcie ,,higiena osobista”
Szukamy domków – zabawa poranna. Dzieci maszerują, biegają między krążkami, na sygnał: szukamy domków stają na krążku. Podczas
zabawy możemy zabierać po kilka krążków, dziecko, które nie ma krążka
odchodzi z gry.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Dbaj o czystość? – zabawy muzyczne do piosenki Jolanty
Kucharczyk,naśladowanie ruchem słów piosenki,
kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu,
kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego
mycia i wycierania rąk, korzystania z toalety, rozumienie,
że nie należy korzystać z cudzego ręcznika, kubka, szczoteczki,
grzebienia, kształtowanie nawyków higienicznych.



Dzieci siedzą w kole na dywanie.
Rozmowa na tematco jest potrzebne, żeby być czystym?
Wyszukiwanie obrazków przedstawiających przybory do mycia: mydło,
ręcznik, gąbka, szczotka i pasta do zębów,
Słuchanie piosenki:
1. Każde dziecko dba o czystość,
więc ciągle w łazience
myje buzie, myje ząbki,
często myje ręce.
Ref. Kap, kap, woda z kranu kapie,
cieszy się mydełko,
że tu dzieci, że tu dzieci
przychodzą tak często. /bis/
2. A wieczorem zawsze kąpiel
i zabawa w wodzie,
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kto chce czysty być i zdrowy,
ten kąpie się co dzień.
Ref. Kap, kap, woda z kranu kapie,
cieszy się mydełko,
że tu dzieci, że tu dzieci
przychodzą tak często. /bis/
Rozmowa na temat piosenki.
Co myje? Czym myjemy? Kiedy myjemy?
Zabawa naśladowcza.
Pokazywanie ruchem, gestem słów do piosenki.
1. Każde dziecko dba o czystość, pokazują palcem inne dzieci
więc ciągle w łazience
bieg w miejscu
myje buzie, myje ząbki,
naśladują mycie buzi, zębów
często myje ręce.
rąk
Ref. Kap, kap, woda
z kranu kapie,		
przykucają i stukają palcami o podłogę
cieszy się mydełko,
przechylają głowę w prawo i w lewo
że tu dzieci, że tu dzieci
pokazują palcem inne dzieci
przychodzą tak często. /bis/
tupanie nogami o podłogę
2. A wieczorem zawsze kąpiel przykładanie złożonych dłoni do twarzy
i zabawa w wodzie,
udawanie rozchlapywania wody rękami
kto chce czysty być i zdrowy,
pokazują palcem inne dzieci
ten kąpie się co dzień.
pocieranie dłońmi o ramiona
Ref. Kap, kap, woda
z kranu kapie,		
przykucają i stukają palcami o podłogę
cieszy się mydełko,
przechylają głowę w prawo i w lewo
że tu dzieci, że tu dzieci
pokazują palcem inne dzieci
przychodzą tak często. /bis/
tupanie nogami o podłogę
Instrumentacja piosenki.
Dzieci siedzą po połowie naprzeciw siebie na dwóch brzegach dywanu.
Połowa dzieci otrzymuje po dwa drewniane klocki, druga część torebki
lub woreczki foliowe.
1. Każde dziecko dba o czystość, dzieci stukają klocek o klocek
więc ciągle w łazience
w rytmie piosenki
myje buzie, myje ząbki,
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Ref. Kap, kap, woda
z kranu kapie,		
cieszy się mydełko,
że tu dzieci, że tu dzieci
przychodzą tak często. /bis/

Dbamy o zdrowie na...

dzieci szelesną woreczkami
podczas refrenu

2. A wieczorem zawsze kąpiel dzieci szelesną woreczkami podczas
i zabawa w wodzie,
drugiej zwrotki			
kto chce czysty być i zdrowy,
ten kąpie się co dzień.
Ref. Kap, kap, woda
z kranu kapie,		
dzieci stukają klocek o klocek
cieszy się mydełko,
w czasie drugiej zwrotki
że tu dzieci, że tu dzieci
przychodzą tak często. /bis/
Dzieci zamieniają się rekwizytami i zabawa trwa dalej.
Na koniec nauczycielka przypomina, kiedy należy myć zęby: po posiłkach i ręce: przed posiłkami, po wyjściu z toalety i że przedmioty osobiste
należą tylko do jednej osoby i inne osoby nie mają prawa z nich korzystać.
Cebulka – kolorowanie cebuli i szczypioru.
Zabawy na placu przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego.
POPOŁUDNIE
Szczoteczka do kubeczka – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa. Dzieci dobierają się trójkami, dwoje dzieci bierze się za ręce, trzecie
dziecko biega po sali, na sygnał: szczoteczka do kubeczki wchodzi do
środka. Dwukrotna zmiana ról.
Myjemy ręce – zabawa dydaktyczna, kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego mycia i wycierania rąk, korzystania z toaletyutrwalenie kolejności mycia rąk.
Zabawy samorzutnie podejmowane z kolegą lub koleżanką.
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Dzień 3
Temat dnia: JAK NALEŻY DBAĆ
O ZDROWIE

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w ulubionych kącikach zainteresowań.
Sznurujemy – przekładanie sznurowadeł przez dziurki.
Szukamy domków – zabawa poranna.
II. Nasze śniadanie – praca plastyczna,doskonalenie sprawności
manualnych poprzez formowanie różnych kształtów (z plasteliny, modeliny, ciastoliny, masy solnej itp.), rozwijanie inicjatywy
i pomysłowości, wdrażanie do porządkowania miejsca pracy
i mycia rąk.
Przynieś śniadanie– zabawa ruchowa.
Wyjście na podwórko - zabawy ruchowe na placu przedszkolnym.
III. Katar – zabawa ruchowa.
Łączenie warzyw z ich cieniami – kolorowanie – karta pracy str. 26
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

RANEK
Zabawy swobodne w ulubionych kącikach zainteresowań.
Sznurujemy – przekładanie sznurowadeł przez dziurki.
Szukamy domków – zabawa poranna. Dzieci maszerują, biegają między krążkami, na sygnał: szukamy domków stają na krążku. Podczas
zabawy możemy zabierać po kilka krążków, dziecko, które nie ma krążka
odchodzi z gry.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE



Nasze śniadanie – praca plastyczna, doskonalenie
sprawności manualnych poprzez formowanie różnych
kształtów (z plasteliny, modeliny, ciastoliny, masy
solnej itp.), rozwijanie inicjatywy i pomysłowości,
wdrażanie do porządkowania miejsca pracy i mycia rąk.

Dzieci siedzą na dywanie w kole.
Rozmowa na temat, co należy do zdrowego jedzenia (warzywa, owoce, ryby, mięso, nabiał), co dzieci lubią jeść, jakie kanapki z czym?
Podanie tematu zajęć oraz sposobu wykonania pracy. Każde dziecko
otrzymuje podpisany talerzyk papierowy i siada do stolika, na których
przygotowana jest plastelina, ciastolina lub masa solna. Dzieci komponują swoje ulubione śniadanie np. parówka, bułeczka, pomidor lub kanapka z serem łącząc dwie warstwy plasteliny.
Po skończonej pracy myją ręce, wystawa prac, odgadywanie przez inne
dzieci, co jest na talerzu.
Przynieś śniadanie – zabawa ruchowa. Każde dziecko bierze krążek i klocek najlepiej drewniany, niesie w jednej ręce krążek uważając, żeby nie
spadł klocek na podłogę.
Wyjście na podwórko – zabawy ruchowe na placu przedszkolnym.
POPOŁUDNIE
Katar – zabawa ruchowa. Dzieci tańczą przy dowolnej muzyce, na przerwę zatrzymują się i kichają mówiąc: a psik zasłaniając buzię rękami.
Łączenie warzyw z ich cieniami – kolorowanie – karta pracy str. 26
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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Dzień 4
Temat dnia: SPACERUJEMY I SŁUCHAMY

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Co wkładamy najpierw? – zabawa słowno – ruchowa.
Szukamy domków – zabawa poranna.
II. Co to jest muzyka? – wycieczka do pobliskiego parku w poszukiwaniu dźwięków pochodzących z otoczenia. swobodne wypowiedzi dzieci, rozwijanie wrażliwości na dźwięki z otoczenia,
z przyrody (spacer, CD), rozróżnianie dźwięków głośnych i cichych, miłych dla ucha i niemiłych.
III. Małe i duże piłeczki – zabawa ruchowa z elementem podskoku.
Wagonik zdrowia – kolorowanie warzyw i owoców.
Zabawy dowolne.

RANEK
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Co wkładamy najpierw? – zabawa słowno – ruchowa.Wybrane dziecko
musi wymienić dwie rzeczy do ubrania, pozostałe odgadują co należy
włożyć najpierw (np. skarpety czy buty, koszulkę czy bluzkę, sweter czy
bluzeczkę). Następnie dzieci naśladują ubieranie danej części garderoby.
Szukamy domków – zabawa poranna. Dzieci maszerują, biegają między krążkami, na sygnał: szukamy domków stają na krążku. Podczas
zabawy możemy zabierać po kilka krążków, dziecko, które nie ma krążka
odchodzi z gry.
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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Co to jest muzyka? – wycieczka do pobliskiego parku
w poszukiwaniu dźwięków pochodzących z otoczenia.
Swobodne wypowiedzi dzieci, rozwijanie wrażliwości
na dźwięki z otoczenia, z przyrody (spacer, CD), rozróżnianie
dźwięków głośnych i cichych, miłych dla ucha i niemiłych



Co to jest muzyka? – swobodne wypowiedzi dzieci.
- co kojarzy wam się ze słowem: muzyka?
- Gdzie możemy słuchać muzyki?
- Dlaczego ludzie słuchają muzyki?
Podanie tematu zajęć:
Dzisiaj będziemy szukać muzyki na spacerze. Musicie dobrze wsłuchiwać
się w otaczający świat. Muzyka może być w szumie drzew, w śpiewie
ptaków, w ruchu ulicznym. Spróbujcie ją odnaleźć.
Wycieczka do pobliskiego parku.
Gdzie się ukryła muzyka? – wypowiedzi dzieci.
Po powrocie do przedszkola dzieci opowiadają gdzie usłyszały różne
dźwięki, próbują je naśladować, opowiadają co przypominała im ta muzyka, z czym się kojarzyła, które dźwięki były głośne, które ciche.
POPOŁUDNIE
Małe i duże piłeczki – zabawa ruchowa z elementem podskoku. Dzieci
podskakują w miejscu, najpierw jak małe piłeczki, później jak duże.
Wagonik zdrowia – kolorowanie warzyw i owoców.
Zabawy dowolne.
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Dzień 5
Temat dnia: GIMNASTYKA

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:
I. Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Sportowcy – rozmowa na temat ilustracji przedstawiających sportowców uprawiających różne dyscypliny sportów, ćw. słownikowe.
Szukamy domków – zabawa poranna.
II. Będę sportowcem – zabawy ruchowe,kształtowanie ogólnej
sprawności fizycznej, wdrażanie do uprawiania sportów.
Wyjście na podwórko - Patyki małe i duże,zbieranie patyków i określanie ich wielkości.
III. Rysujemy koła małe i duże - zabawa ruchowa.
W jaki sposób dbamy o zdrowie – karta pracy str. 28
Zabawa tematyczna u lekarza z użyciem rekwizytów.

RANEK
Zabawy swobodne wybraną zabawką.
Sportowcy – rozmowa na temat ilustracji przedstawiających sportowców
uprawiających różne dyscypliny sportów, ćw. słownikowe.
Szukamy domków – zabawa poranna.Dzieci maszerują, biegają między
krążkami, na sygnał: szukamy domków stają na krążku. Podczas zabawy możemy zabierać po kilka krążków, dziecko, które nie ma krążka
odchodzi z gry.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
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Zabawki - zabawa orientacyjno-porządkowa. Nauczyciel gra na dowolnym instrumencie perkusyjnym rytm do podskoków, dzieci podskakują
swobodnie po sali. Kiedy muzyka milknie, postępują zgodnie z poleceniami: chodzą ciężko jak misie, tańczą lekko jak lale, turlają się jak piłki,
podskakują jak pajacyki.
Marsz wielkoludów – ćwiczenie wyprostne. Dzieci chodzą na palcach,
jednocześnie wyciągając ręce do góry i naśladując wielkoluda.
Skoki zająca – ćwiczenie z elementem skoku. Dzieci naśladują ruchy zająca, przenosząc ręce do przodu z jednoczesnym prostowaniem nóg.
Jazda na rowerze – ćwiczenie mięśni brzucha. Dzieci leżą na plecach
z nogami ugiętymi i uniesionymi nad podłogę. Naśladują jazdę na rowerze, zataczając jednocześnie stopami obszerne koła. Jadą w normalnym tempie, potem powoli (pod górkę) i szybko (z górki).
Stopa za stopą – ćwiczenie stóp. Dzieci chodzą po sali stopa za stopą,
odliczając po trzystopy, a następnie odwracają się i znów odliczają do
trzech idąc w drugim kierunku.
Posłuchaj swego brzucha – ćwiczenie wyciszające. Dzieci leżą się na
plecach, kładąc ręce na brzuchu, słuchają, jak brzuch wznosi się i opada
podczas oddychania.
Wyjście na podwórko – „Patyki małe i duże” zbieranie patyków i określanie ich wielkości.
POPOŁUDNIE
Rysujemy koła małe i duże – zabawa ruchowa. Dzieci stojąc w rozsypce
na sygnał: małe kółka, duże koła poruszają dłońmi robiąc małe kółka,
a następnie poruszają ramionami wykonując duże koła.
W jaki sposób dbamy o zdrowie – karta pracy str. 28
Zabawa tematyczna u lekarza z użyciem rekwizytów,kształtowanie nawyków higienicznych i rozumienie wpływu higieny na samopoczucie i zdrowie człowieka.
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