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Podstawowym zadaniem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju wielo-
kierunkowej aktywności dziecka w sferze fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej. 
Harmonijny rozwój we wszystkich obszarach zapewnia przedszkolakom osiągnięcie dojrza-
łości szkolnej.

Pragnąc sprostać temu zadaniu opracowaliśmy materiały edukacyjne, które łączą ze 
sobą treści ze wszystkich sfer aktywności dziecka, a szczególną uwagę zwróciliśmy na roz-
wój emocjonalny i społeczny.

Rozwójemocjonalny dziecka następuje w sytuacjach społecznych, w kontaktach z innymi, 
podczas wspólnych rozmów i doświadczeń.

Dzieci stopniowo uczą się radzić sobie z emocjami, próbują je kontrolować i nazywać. 
Dostrzegają również, że inne osoby także doświadczają emocji. Zaczyna pojawiać się wów-
czas empatia i zrozumienie cudzych uczuć.

Jeśli rozwój dziecka w okresie przedszkolnym przebiega prawidłowo, łatwiej jest mu 
odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej, a następnie w dorosłym życiu.

Celem edukacji powinno więc być wspieranie naturalnego, zdrowego rozwoju poprzez 
doświadczanie oraz zapoznanie dziecka z obszarami jego świata wewnętrznego.

Pakiet edukacyjny „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” wychodzi naprzeciw potrze-
bomrozwojowym dziecka i zapewnia mu wielostronny rozwój.

W jego skład wchodzą:
• Karty pracy - 5 części,
• Wycinanka,
• Tablice demonstracyjne,
• Program wychowania przedszkolnego „Trefliki w przedszkolu”,
• Przewodniki metodyczne,
• Płyty muzyczne CD,
• Płyta DVD zawierająca odcinki serialu „Rodzina Treflików”,
• Sylwety magnetyczne do zajęć,
Wszystkie pozycje są zgodne z aktualną podstawą programową wychowania przedszkol-

nego i przygotowane z myślą o codziennej pracy nauczyciela. Materiały edukacyjne stano-
wią wzajemnie uzupełniającą się całość i można je z powodzeniem wykorzystać do pracy.

Dodatkową pomocą dorealizacji tego pakietu jest wprowadzenie nowej postaci – Tre-
flinki oraz jej „wesołej rodzinki”. „Rodzina Treflików” to animacja dedykowana dzieciom 
w wieku od 3 do 6 lat. Jej fabuła zbudowana została w oparciu o konwencję animowane-
go musicalu, który opowiada o zabawnych sytuacjach, jakie w codziennym życiu spotykają 

Wstęp

„Sztuka wychowania polega na znajomości środków, 
za pomocą których można nadać ciału większą siłę
i krzepkość, wykształcić umysł i uszlachetnić duszę.”
 Claude Adrien Helvetius



Przewodnik metodyczny

5

Treflika iTreflinkę oraz ich przyjaciół. Serial  skierowany jest nie tylko do dzieci, ale też do 
całej społeczności rodzinnej. Promuje takie wartości jak: tolerancja, szacunek, przyjaźń czy 
więzi rodzinne. Aspekt edukacyjny serialu, pokazany jest niekonwencjonalnie, co czyni se-
rial ciekawym dla każdego widza. Serial uczy budować relacje między dziećmi, rówieśnika-
mii rodzicami, pamiętając również o więziach międzypokoleniowych. Bo to właśnie rodzina 
ma wielki wpływ na wychowanie małego dziecka. 

Nowością są również sylwety magnetyczne wraz ze scenariuszami zajęć. Naszym zda-
niem będzie to doskonała pomoc służąca rozwijaniu kreatywność zarówno nauczyciela jak 
i dzieci podczas różnych działań dydaktycznych.
Przewodniki metodyczne proponują różne formy działalności w zakresie:

edukacji umysłowej - rozwijanie mowy i myślenia z kształtowaniem pojęć
matematycznych i przyrodniczych,
edukacji artystycznej - plastyka, technika, muzyka,
edukacji ruchowej - zajęcia ruchowe, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,
zabawyna podwórku  i spacery.

Zawierają:
• 44 bloki tematyczne,
•  każdy blok składa się z 5 scenariuszy całodziennych dostosowanych do tematyki bloku  

i dnia, a zawarte w ich treści, wiersze, opowiadania, zagadki mogą być źródłem inspira-
cji do własnych, twórczych rozwiązań metodycznych dla nauczycieli,

•  każdy dzień opisany w przewodniku zawiera propozycję wpisu w dzienniku zajęć wraz  
z punktami z obszarów podstawy programowej oraz rozwijane kompetencje kluczowe. 
Został on również podzielony na trzy części: ranek, zajęcia dydaktyczne i popołudnie,

•  codziennie odbywają się dwa zajęcia dydaktyczne (obowiązkowe) i do nich są opracowa-
ne scenariusze zajęć zawierające tematy, Cele oraz przebieg zajęć w odpowiednim wy-
miarze czasowym wynikającym z zalecanych warunków realizacji podstawy programo-
wej. Nauczyciel może je modyfikować w zależności od możliwości dzieci, zaplecza 
dydaktycznego i innych czynników,

•  na początku każdego tygodnia, w poniedziałek opisany jest zestaw zabaw i ćwiczeń po-
rannych, który ma być realizowany przez cały tydzień oraz zajęcia ruchowe realizowane 
dwa razy w tygodniu /poniedziałek i czwartek/.
Zajęcia ruchowe opracowane zostały przez pracownika Studium Wychowania Fizyczne-

goi Sportu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Panią Jolantę Magdalenę Tobiś.
Zajęcia umuzykalniające oraz z sylwetami magnetycznymi opracowała Pani Jolanta Za-

pała – dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Treflika w Zaborzu.
Mając na uwadze, iż „Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swo-

ją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachę-
cania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania.”

 B.Conklin
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Mamy nadzieję, że przedstawione propozycje rozwiązań metodycznych będą inspiracją 
do twórczych działań każdego dnia, a praca z pakietem „Treflikiw przedszkolu – sześciola-
tek”  sprawi dzieciom i Państwu wiele przyjemności.

Autorka przewodnika  Anna Zabielska
Autorka pakietu Bożena Borowik

Zespół Podręcznikarni

Objaśnienie symboli użytych w przewodniku

Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych

poniedziałek                    wtorek                           środa

czwartek                          piątek

Zajęcia rozwijające mowę i myślenie

 
Zajęcia rozwijające pojęcia matematyczne

Edukacja plastyczna i techniczna

Edukacja muzyczna 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Film
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Jestem w przedszkolu

TEMAT KOMPLEKSOWY:  
JESTEM W PRZEDSZKOLU

Dzień 1
Temat dnia:  Poznajmy się naWzajem

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: III.2, III.4, I.6, I.7, III.3, I.2, 
III.8, I.5
Powitanie dzieci przybyłych do przedszkola.
Cel: wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych, doskonalenie umie-
jętności przedstawiania się, poznanie  Treflinki.
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce  
po skończonej  zabawie.
„Poznajmy się nawzajem” – zabawa integracyjna.
Cel: wzajemne poznanie się przez dzieci, próby zapamiętywania swoich imion.
„Myjemy ręce” – wypowiedzi dzieci na podstawie serii obrazków.
Cel: zapoznanie z kolejnymi etapami mycia rąk, kształcenie logicznego myśle-
nia, zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk po wyjściu z toalety, przed 
posiłkami oraz po powrocie z podwórka.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie kolejnych etapów mycia rąk.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.5, IV.2, IV.19, III.8, I.8, I.5, 
I.6, III.5, I.4, I.2.
• Temat: „Treflinka i Treflik idą do przedszkola”- opowiadanie nauczyciela  
na podstawie utworu Anny Zabielskiej o tym samym tytule.
• Temat: Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała poprzez zabawę  
–  zestaw nr 1.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: zachęcenie dzieci do zgodnej zabawy w małych zespołach, wdrażanie do 
dbania o porządek w miejscu zabaw.
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Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- obywatelskie.

RANEK 
Powitanie dzieci przybyłych do przedszkola.
Cel: wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych, doskonalenie umiejętności 
przedstawiania się, poznanie Treflinki.
Nauczyciel wraz z Treflinką /sylweta wycięta z wycinanki i umieszczona na patyku/ wita 
wszystkie dzieci wchodzące do sali i przedstawia się:
- Dzień dobry! Mam na imię ………./ nauczyciel podaje swoje imię/, a to jest Treflinka. 
Czy możesz się nam przedstawić? 
Dziecko wchodzące do sali mówi: „Dzień dobry” i przedstawia się  wypowiadając swoje 
imię.

Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczonemiejsce po skończonej  
zabawie.

Jestem w przedszkolu

Wyjście na plac przedszkolny - zabawy  z wykorzystaniem urządzeń terenowych.
Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, zapoznanie z Regulaminem korzysta-
nia z placu  zabaw.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, I.2, IV.8, I.7, I.2, IV.9, I.6, I.7
„Brudne ręce myjemy w łazience” – wycinanie i układanie obrazków.
/Wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s.3./
Cel: utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk, doskonalenie umiejętności cięcia 
nożycami po linii prostej, przyklejania obrazków we właściwej kolejności zgod-
nej z etapami mycia rąk, kształcenie logicznego myślenia, pamięci.
„Znajdź swoją parę” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
Czyj to znaczek?- zabawa rozwijająca percepcje wzrokową.
Cel: kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w for-
mie symbolu  
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.
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„Poznajmy się nawzajem” – zabawa integracyjna.
Cel: wzajemne poznanie się przez dzieci, próby zapamiętywania swoich imion.
Dzieci siedzą w kole. W środku  stoi nauczyciel z Treflinką. Recytuje wyliczankę i wskazu-
je dziecko, które ma się przedstawić na forum grupy. 

„Jestem Treflinka sześcioletnia dziewczynka.
Wszystkich Was tu poznać chcę.
Bardzo proszę przedstaw się.”

 Anna Zabielska

Wybrane dziecko przedstawia się i wita z osobą będącą w środku koła. Następuje zamia-
na miejsc /dziecko, które się przedstawiło wchodzi do środka koła z Treflinką.
Zabawę powtarzamy tyle razy, aż wszystkie dzieci będą miały możliwość przedstawienia się.

„Myjemy ręce” – wypowiedzi dzieci na podstawie serii obrazków.
Cel: zapoznanie z kolejnymi etapami mycia rąk, kształcenie logicznego myślenia, zwró-
cenie uwagi na konieczność mycia rąk po wyjściu z toalety, przed posiłkami 
oraz po powrocie z podwórka.

Pomoce: plansza nr 2 „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”.

Nauczyciel na podstawie planszy zapoznaje dzieci z kolejnymi etapami mycia rąk tj.:
– podwijamy rękawy,
– odkręcamy kran,
– moczymy ręce wodą,
– dozujemy mydło na ręce i myjemy je do utworzenia piany /”ręka rękę myje” ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przestrzeni między palcami/,
– spłukujemy ręce pod bieżącą wodą,
– strzepujemy ręce nad umywalką,
– zakręcamy dopływ wody /kran/,
– osuszamy ręcznikiem.

Po zapoznaniu dzieci z kolejnymi etapami mycia rąk nauczyciel demonstruje wyżej wy-
mienione czynności w łazience. Możemy też umieścić planszę przedstawiającą etapy my-
cia rąk w widocznym miejscu nad umywalką, tak aby dzieci w razie potrzeby mogły na 
nią zerknąć.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny
Marsz po sali w różnych kierunkach.
„Szybko - wolno” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Nauczyciel gra na tamburynie, a dzieci poruszają się zgodnie z tempem (szybkie – bieg, 
średnie – marsz, wolne – spacer).

Jestem w przedszkolu
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„Czy potrafisz”- zabawa ruchowa z elementem równowagi. Dzieci poruszają się po sali  
w rytm muzyki, na przerwę wykonują polecenia nauczyciela (np. czy potrafisz stać na jednej 
nodze, czy potrafisz podskoczyć wysoko do góry, czy potrafisz dotknąć ręką ściany, itp.)

Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie kolejnych etapów mycia rąk.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia
 

Temat: „Treflinka i Treflik idą do przedszkola”
- opowiadanie nauczyciela na podstawie utworu Anny Zabielskiej 

o tym samym tytule.

Cele:
• zapoznanie dzieci z wyglądem Treflinki, utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy,
•  kształtowanie umiejętności wyodrębniania i liczenia słów w zdaniu, dzielenie słów na 

sylaby,
• integrowanie grupy - tworzenie przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa.

Pomoce: plansza nr 1, ilustracja w książce „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1,s.1, 
maskotka Treflinka, kartki z imionami dzieci, kredki, klej, znaczki rozpoznawcze dla każ-
dego dziecka, ilustracja przedstawiająca salę przedszkolną.

Przebieg:
Słuchanie opowiadania Anny Zabielskiej pt.: „Treflinka i Treflik idą do przedszkola”.
Nadszedł wreszcie ten dzień, kiedy Treflinka i jej brat Treflik mieli pójść po raz pierwszy 
do przedszkola. Rodzeństwo było pełne obaw. Wiedzieli, że nie będą w tej samej grupie, 
gdyż Treflik ma 4 lata, a jego siostra Treflinka6 lat.
- Jak myślisz, czy w przedszkolu będzie nam dobrze? – zapytała Treflinka brata.
- Nie wiem odpowiedział Treflik. To chyba zależy od nas, czy będziemy grzeczni i czy 
dzieci będą chciały się z nami bawić.
W tym czasie weszła do sypialni Treflików mama i powiedziała:
- Dzieciaki wstawajcie. Trzeba się umyć, ubrać, zjeść śniadanie i iść do przedszkola. 
Dzieciom nie trzeba było tego dwa razy  powtarzać. Szybko wstały, umyły się, ubrały, 
zjadły śniadanie i razem z mamą wyruszyły do przedszkola. Wiedziały, że pod opieką 
mamy nic złego nie może się im przytrafić. Jednak kiedy przekraczały próg przedszkola 
serduszka biły im mocniej. Mama Treflików  pożegnała się ze swoimi dziećmi i została 
przed drzwiami do sali. Dzieci były pełne obaw. Wszystko jest tu nowe i nieznane.
- Jak nas tu przyjmą? Czy będzie nam tu dobrze? Czy inne dzieci będą dla nas miłe? 
Takie pytania zadawały sobie Trefliki stojąc przed drzwiami do sali.
Wkrótce jednak okazało się, że nie było czego się bać. Pani Dyrektor przywitała Trefliki 

Jestem w przedszkolu
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bardzo serdecznie, nauczycielka z uśmiechem zaprosiła je do sali, a inne dzieci zaprosi-
ły je do wspólnej zabawy.

Rozmowa na temat opowiadania:
- Kto miał iść po raz pierwszy do przedszkola?
- Czego obawiały się dzieci?
- Jakie czynności wykonały Terefliki przed wyjściem z domu?
- Kto zaprowadził dzieci do przedszkola?
- Jak zostały powitane Trefliki w przedszkolu?
- Co możemy zrobić, aby wszyscy czuli się w przedszkolu dobrze? /wypowiedzi dzieci/

„Znajdź swój znaczek”- zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
Na dywanie rozłożone są karteczki z imionami i znaczkami dzieci. Nauczyciel gra na 
tamburynie. Dzieci biegają pomiędzy znaczkami  w rytmie granym przez nauczyciela.  
Na przerwę , dzieci ustawiają się przy swoim znaczku.

„Treflinka – sześcioletnia dziewczynka”– ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu –sze-
ściolatek” cz.1, s.1.
– wypowiedzi dzieci na temat wyglądu Treflinki,
– rysowanie swojej ulubionej zabawki,
– dzielenie swojego imienia,Treflinki oraz kolegów i koleżanek z grupy na sylaby, przeli-
czanie sylab,
– wyszukiwanie i przyklejanie karteczki ze swoim imieniem/,
– słuchanie zdań czytanych przez nauczyciela, wyodrębnianie w nich słów i ich przeliczanie.

2. Zajęcia ruchowe - zestaw 1.
Temat: Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała  

poprzez zabawę.

Cele:
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
• nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach wyjściowych,
• informacje dotyczące prawidłowego ustawienia ciała,
• kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczącego.

Przebieg:
Czynności organizacyjno – porządkowe.
Zbiórka i  powitanie.
Omówienie tematu i celów zajęć (pokaz prawidłowej postawy ciała, odpowiedź na pyta-
nia): 
- Co daje nam prawidłowa postawa ciała?
- Dlaczego trzeba ćwiczyć i dążyć do utrzymania prawidłowej postawy ciała?

Jestem w przedszkolu
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Część wstępna
Powitanie – zabawa ogólnorozwojowa.
Wszystkie dzieci ustawiają się na obwodzie koła, prowadzący określa część ciała, którą 
się witamy z osobą stojącą po prawej i po lewej stronie, np. witają się prawe dłonie, lewe 
dłonie, prawa stopa, lewa stopa, kolana, plecy, łokieć prawy, łokieć lewy, biodro prawe, 
biodro lewe, czoło, barki prawy, bark lewy itd.

„Hołki Połki” - zabawa ze śpiewem. /płyta CD „Muzyka na każdą okazję – wersja wokal-
na nr 6/.
Dzieci ustawiają się w rozsypce twarzą w stronę prowadzącego. 
Tekst piosenki:
- prawa ręka w przód, prawa ręka w tył, przód, tył, przód, tył  byś szczęśliwym był (czyn-
ności wykonywane tak jak brzmi tekst),
- tańczyć hołkipołki, śpiewać cały czas (ręce uniesione w bok przedramiona ugięte dłonie 
skierowane ku górze i obracamy się wokół własnej osi),
- taniec to właśnie to (zatrzymujemy się i unosimy prawą rękę w górę, aż do wyprostu  
w stawie łokciowym),
- chodź tańczyć hołkipołki, chodź tańczyć hołkipołki, chodź tańczyć hołkipołki taniec to 
właśnie to (robimy haczyki i kręcimy się w parach, po każdym „chodź tańczyć hołkipołki” 
zmieniamy rękę, na słowa „taniec to właśnie to” (zatrzymujemy się i unosimy prawą rękę 
w górę aż do wyprostu w stawie łokciowym).
Powtarzamy tekst piosenki podając kolejną część ciała np. lewa ręka, prawa noga, lewa 
noga, brzuszek, kolana, głowa itd.

Część główna 
„Kot jest – kota nie ma” – zabawa ruchowa.
Dzieci przemieszczają się na czworakach popiskując jak myszki na hasło: kot jest przyj-
mują pozycję niską Klappa  (siad klęczny, opad tułowia w przód ręce wyprostowane przy 
głowie leżą na podłodze) ważne żeby w tej pozycji kolana były złączone, pupa opierała 
się na piętach, stopy oparte grzbietowo o podłogę, plecy proste. na hasło: kota nie ma 
dzieci przemieszczają się na czworakach.

„Słońce świeci, deszczyk pada” – zabawa ruchowa.
Na hasło: słońce świeci dzieci swobodnie biegają po sali. Na hasło: deszczyk pada łączą 
się w pary, ustawiają się plecami do siebie ręce w skrzydełka. Zwracamy uwagę na plecy, 
żeby były wyprostowane i łokcie maksymalnie cofnięte do tyłu.

„Kwiatek zwiędnięty, kwiatek podlany” – zabawa ruchowa.
Dzieci przyjmują pozycję siadu skrzyżnego z ramionami wyciągniętymi w górę. Na hasło: 
kwiatek zwiędnięty powoli opuszczają ręce w dół i wykonują lekki skłon tułowia w przód. 
Na hasło: kwiatek podlany prostują tułów i wyciągają ręce ku górze. Ważne, żeby dłużej 
dzieci były w pozycji „kwiatek podlany”.
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„Zmieniają miejsca” – zabawa ruchowa.
Dzieci siedzą na obwodzie koła w siadzie skrzyżnym. na hasło prowadzącego np. zamie-
niają się miejscami osoby o niebieskich oczach wywołane osoby wstają wychodzą na 
środek koła i szukają wolnego miejsca na jego obwodzie, kiedy je znajdą szybko siadają 
na wolnym miejscu. Przykładowe hasła: zamieniają się osoby które mają długie włosy, 
jasne włosy, koszulkę z obrazkiem itp.

„Pająk i muchy” – zabawa ruchowa.
Dzieci biegają po sali naśladując muchy. na hasło: pająk wychodzi na łowy dzieci zatrzy-
mują się i muszą zastygnąć w określonej pozycji np. siad skrzyżny ramiona w skrzydełka, 
na baczność, w pozycji niskiej Klappa itp.
Na hasło: pająka nie ma dzieci biegają po sali naśladując muchy.

Część końcowa
Ćwiczący pobierają piórko od prowadzącego. Dmuchając w piórko staramy się, aby 
piórko jak najdłużej unosiło się w powietrzu.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: zachęcenie dzieci do zgodnej zabawy w małych zespołach, wdrażanie do dbania  
o porządek w miejscu zabaw.

Wyjście na plac przedszkolny - zabawy  z wykorzystaniem urządzeń terenowych.
Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, zapoznanie z Regulaminem korzystania 
z placu  zabaw.
Nauczyciel przed wprowadzeniem dzieci na plac zabaw zapoznajez Regulaminem korzy-
stania z placu zabaw.

POPOŁUDNIE
„Brudne ręce myjemy w łazience” – wycinanie i układanie obrazków.
/Wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s.3./
Cel: utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk, doskonalenie umiejętności cięcia nożycami 
po linii prostej, przyklejania obrazków we właściwej kolejności zgodnej z etapami mycia 
rąk, kształcenie logicznego myślenia, pamięci.

Pomoce: plansza nr 2, kartka A4, kredki, nożyce, klej, kartka z wycinanki.

Dzieci zaznaczają w pustych polach za pomocą kropek lub cyfr kolejne etapy mycia rąk. 
Następnie wycinają obrazki i przyklejają je na kartce we właściwej kolejności. 
Na zakończenie omawiają jeszcze raz kolejne etapy.

„Znajdź swoją parę” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
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Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Na hasło „znajdź swoją parę”, stają po dwie 
osoby. 

Czyj to znaczek?- zabawa rozwijająca percepcje wzrokową.
Cel: kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu.
Nauczyciel rozkłada przed dziećmi powiększone obrazki znaczków rozpoznawczych. 
Dzieci rozpoznają przedmioty, które się na nich znajdują, nazywają je. Kolejno odszuku-
ją obrazki swoich znaczków wśród innych iukładają przed sobą.Nauczyciel rytmizuje na-
zwy przedmiotów znajdujących się na poszczególnych znaczkach. Dziecko, które rozpo-
zna nazwę swojego znaczka podnosi go do góry.

Informacja dla nauczyciela
Prosimy dzieci, aby przyniosły do przedszkola swoje zdjęcie.

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.

Dzień 2
Temat dnia:  nasze emocje

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I  Realizowane obszary podstawy programowej I.6, IV.6, III.1, III.5, III.3, III.1, 
IV.9, I.5, I.2
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych.
„Poznajemy siebie nawzajem” – zabawa słownikowo-gramatyczna. 
Cel: kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich ulubionych 
zajęć, zabaw; utrwalenie imion koleżanek i kolegów z grupy.
„Koledzy z przedszkola” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześcio-
latek” cz.1, s. 2.
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania osób po charakterystycznych ce-
chach wyglądu zewnętrznego
„Kogo nie ma?” – ćwiczenie spostrzegawczości.
Cel: utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.
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Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie kolejnych etapów mycia rąk.
II Realizowane obszary podstawy programowej II.2, II.1, II.3, IV.2, IV.8, IV.2, 
III.3, IV.5, II.6, III.5, I.4, I.2.
• Temat: „Twarze pełne uczuć” –  rozmowa na podstawiewiersza Beaty Matu-
siak pt. : ”Emocje w nas”.
• Temat:„Prezent dla Treflinki” – rysowanie kredkami.
Spacer w okolicy przedszkola. 
Cel: poruszanie się prawą stroną chodnika „para za parą”.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.2, IV.5, IV.9, II.1, II.2, 
II.6, III.5, I.6
„Minki” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna.
Cel.: rozwój szybkiej orientacji, ćwiczenie umiejętności koncentrowania się, 
świadomego pobudzania i hamowania reakcji ruchowej.  
„Sylabowe rebusy” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.5.
Cel: kształcenie umiejętności dzielenia słów na sylaby, tworzenia nowych słów 
ze wskazanych sylab i przedstawiania za pomocą rysunku ich znaczenia.
„Uczuciowe domino” – zabawa twórcza z wykorzystaniem tablic demonstracyj-
nych „Emocje”. 
Cel: rozwijanie umiejętności pracy mimiką twarzy.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym.
Cel: zachowanie ładu i porządku w miejscu zabaw.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- cyfrowe,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- obywatelskie,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych.

„Poznajemy siebie nawzajem”– zabawa słownikowo-gramatyczna. 
Cel: kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich ulubionych zajęć, za-
baw; utrwalenie imion koleżanek i kolegów z grupy.
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Dzieci siedzą w kole. Po kolei mówią swoje imię oraz co lubią robić (np. Nazywam się 
Ala. Lubię śpiewać. Nazywam się Treflinka. Lubię tańczyć. Nazywam się Artur. Lubię grać 
w piłkę. itd.) Na zakończenie kilkoro dzieci próbuje powiedzieć coś o koledze lub kole-
żance (np. To jest Ala. Ala lubi śpiewać. To jest Treflinka. Treflinka lubi tańczyć).

„Koledzy z przedszkola” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, 
s. 2.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, kształcenie umiejętności rozpoznawania osób po cha-
rakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego.

„Kogo nie ma?” – ćwiczenie spostrzegawczości.
Cel: utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy.
Dzieci siedzą w kole, jedno dziecko siedzi w  środku z zamkniętymi oczami lub z zawiązanymi 
chustką. Wskazana przez nauczyciela osoba wychodziz sali do łazienki lub staje za parawa-
nem. Dziecko, które jest w środku koła otwiera oczy lub zdejmuje chustkę i mówi kogo nie 
ma, kto stoi za parawanem. Następuje zamiana ról. Dziecko, które było za parawanem 
wchodzi do środka koła . Zabawa kończy się, gdy każde dziecko będzie w środku koła.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.

Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie kolejnych etapów mycia rąk.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia 

 Temat: „Twarze pełne uczuć ” –  rozmowa na podstawie wiersza 
Beaty Matusiak pt. ”Emocje w nas”.

Cele:
• zapoznanie z nazwami emocji i odpowiednim do nich wyrazem twarzy,
•  kształtowanie umiejętności analizowania treści utworu, rozpoznawania, emocji, nazy-

wania ich oraz wyrażania ich za pomocą mimiki twarzy,
• wdrażanie do zauważania emocji u innych i świadomości sytuacji, kiedy się pojawiają.

Pomoce: wiersz, plansze „Emocje dzieci w wieku przedszkolnym”, karta pracy z książki 
„Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 1, s. 9, kredki, bębenek, trójkąt.

Przebieg:
1.Powitanie ,,Iskierka”
„Puszczam iskierkę w krąg, niech wróci do moich rąk” – dzieci stoją w kole trzymając się 
za ręce, nauczycielka zaciska dłoń dziecka, puszczając w ten sposób iskierkę.
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2.Wysłuchanie wiersza ,,Emocje w nas”.

Emocje różne w nas się pojawiają,
po twarzy widać, jak się nazywają.
Czujemy wtedy różnie się,
czasami dobrze, a czasem źle. 
Jak smutek nas odwiedza, to w oczach widać łzy,
a gdy strach przychodzi, to wtedy ciało drży.
Kiedy radość – śmiech na twarzy wciąż pojawia się,
skakać, tańczyć, bawić cały czas się chce.
Złość, jak burza też przychodzi – marszczysz wtedy brwi,
krzyczeć chcesz, mrużysz oczy i zaciskasz pięść!

 Beata Matusiak
3. Rozmowa na temat treści wiersza:
- Co to są emocje? 
- Jakie emocje zostały wymienione w wierszu? 
- Po czym można poznać, że ktoś jest smutny, wesoły, rozzłoszczony, przestraszony?

4. Rozpoznawanie i nazywanie emocji, na podstawie ilustracji. 
Nauczyciel pokazuje plansze z twarzami dzieci, na których widać strach, złość, smutek, 
radość. Dzieci je nazywają, następnie pokazują te emocje poprzez swoje całe ciało. Po-
tem dobierają się w pary i jedno dziecko pokazuje jakąś emocję a drugie zgaduje. Potem 
zamiana ról.

5. Zabawa ruchowa ,,Smutne i wesołe krasnoludki”.
Dzieci reagują na dźwięk instrumentu: kiedy słyszą bębenek podskakują wesoło, kiedy 
słyszą dźwięk trójkąta idą wolno ze smutną miną.

6. Dzieci siadają na dywanie i kończą zdanie: 
Jestem smutny, gdy……
Jestem wesoły, kiedy ……..  
Złoszczę się, jak ………..    
Boję się, kiedy ……….

7. „Rozpoznajemy emocje” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.9.
Dzieci określają jaką minę ma chłopiec na poszczególnych zdjęciach. Następnie łączą 
zdjęcia z odpowiednimi piłeczkami wyrażającymi emocje. Na zakończenie określają swój 
nastrój i dorysowują elementy twarzy, aby pokazać swoje samopoczucie w chwili obecnej.

 Opracowała: Beata Matusiak
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2. Plastyka

 Temat: „Prezent dla Treflinki” 
– rysowanie kredkami.

Cele:
•  zapoznanie dzieci z kalendarzem oraz jego przeznaczeniem, wskazanie na kalendarzu 

dnia i miesiąca urodzin dziecka,
•  kształcenie umiejętności globalnego czytania /imiona dzieci/, ekspresji twórczej, pomy-

słowości,
•  zachęcenie do sprawiania radości innym poprzez obdarowywanie ich wytworami swo-

jej pracy,
•  wdrażanie do celebrowania w grupie urodzin dziecka, aby każdy mógł poczuć się  

w tym dniu kimś wyjątkowym,
•  zwrócenie uwagi na to jak należy się zachowywać podczas uroczystości, aby nie spra-

wiać przykrości innym.

Pomoce: kalendarz urodzinowy z Treflikiem i Treflinką, zdjęcia dzieci, karki papieru, 
kredki, nożyce, kolorowy papier, klej, sylwetaTreflinki, magnetofon, płyta CD „Trefliki  
w przedszkolu – sześciolatek”, płyta DVD „Rodzina Treflików”.

Przebieg:
„Kalendarz urodzinowy” – przyklejanie zdjęć i karteczek z imionami dzieci.
Nauczyciel prezentuje kalendarz, omawia wraz z dziećmi jego wygląd oraz wymienia 
miesiące w roku. Każde dziecko przykleja na wyznaczone miejscew kalendarzu swoje 
zdjęcie oraz kolorową karteczkę z imieniem oraz dniemi miesiącem urodzenia. 
W ciągu roku dzieci z pomocą nauczyciela będą zaznaczać kolorowymi serduszkami 
swoje urodziny.

Słuchanie piosenki pt.: „Treflikowe Sto lat !”  
sł. i muzyka: Jolanta Zapała /płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”/

Ref :
Sto lat od Treflika, sto lat od Treflinki.
Dziś są Twoje ( lub imię dziecka) urodzinki.

Zróbmy razem wielkie koło,
będzie nam wesoło.
Sto lat, sto lat zaśpiewamy 
i całuski damy . 
(Dzieci śpiewają tradycyjne sto lat) 

Rozmowa na temat piosenki:
- Kiedy śpiewamy „Sto lat”?
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- Czy ktoś z was ma dzisiaj urodziny?
- Wiem, że Treflinka i Treflik mają dzisiaj urodziny. Treflinka kończy 6 lat,  a jej brat Treflik 4. 
Wstańmy i zaśpiewajmy im „Sto lat”. /dzieci wstają  i śpiewają „Treflikowe Sto lat” zmienia-
jąc nieznacznie słowa/:

Ref :
Sto lat dla Treflika, sto lat dla Treflinki.
Dziś są dzieci urodzinki.

Zróbmy razem wielkie koło,
będzie nam wesoło.
Sto lat, sto lat zaśpiewamy 
i całuski damy . 
(Dzieci śpiewają tradycyjne sto lat) 

„Prezent dla Treflinki” – rysowanie kredkami.
Dzieci według własnej inwencji twórczej rysują bądź wykonują z papieru prezent urodzi-
nowy Treflince.

Prezentacja wykonanych prac przez dzieci.
Zawieszenie kalendarza w widocznym miejscu w sali.

Oglądanie  filmu:
 Film RODZINA TREFLIKÓW sezon 1 - odc. 5 

- „Urodziny Treflika”

Cel: zwrócenie uwagi na to jak należy się zachowywać podczas uroczystości, aby nie 
sprawiać przykrości innym.

Rozmowa z dziećmi na temat filmu:
- Kto miał urodziny?
- Kto był pierwszym gościem?
- Czy zachowanie Ciotki było poprawne?
- Jak powinna zachować się Ciocia, aby innym nie było przykro?
- Jak my wszyscy powinniśmy się zachowywać na przyjęciu urodzinowym?
/ustalenie zasad właściwego zachowania się podczas urodzin/.

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: poruszanie się prawą stroną chodnika „para za parą”

POPOŁUDNIE
„Minki” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna.
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Cel: rozwój szybkiej orientacji, ćwiczenie umiejętności koncentrowania się, świadomego 
pobudzania i hamowania reakcji ruchowej. 
Dzieci biegają po dywanie w rytmie granym przez nauczyciela na tamburynie. 
Na przerwę, zatrzymują się i obserwują planszę podniesioną przez nauczyciela np. złość. 
Przybierają taką samą minkę jak na planszy i nadal stojąw bezruchu, 
aż nauczyciel zacznie grać.

„Sylabowe rebusy” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.5.
Cel: kształcenie umiejętności dzielenia słów na sylaby, tworzenia nowych słów ze wska-
zanych sylab i przedstawiania za pomocą rysunku ich znaczenia.
Dzieci dzielą nazwy obrazków na sylaby. Wybierają te, które wskazuje liczba oczek na 
kostkach. Tworzą z nich słowa i w pustych polach rysują to, co one przedstawiają.
                     Np.  MA KA RON    MA LI NA   =  MAMA
                              US TA       SA ŁA TA   =  TATA

„Uczuciowe domino” – zabawa twórcza z wykorzystaniem tablic demonstracyjnych 
„Emocje”. 
Cel: rozwijanie umiejętności pracy mimiką twarzy.
Dzieci siedzą w kole, jedno dziecko pokazuje minkę do dziecka siedzącego po prawej 
stronie. Dziecko po prawej stronie odtwarza pokazaną minę. Następnie wymyśla swoją 
minę i pokazuje kolejnemu dziecku siedzącemu po jego prawej stronie. Zabawa trwa, aż 
wszystkie dzieci siedzące w kole wymyślą minki. Nauczyciel pokazuje dzieciom tablice  
z emocjami celem zainspirowania dzieci do wymyślania i nazywania wymyślonej mimiki 
twarzy, np. radość, smutek, gniew, złość, zdziwienie itd.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zachowanie ładu i porządku w miejscu zabaw.

Jestem w przedszkolu
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Dzień 3
Temat dnia:  nazyWamy części ciała

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I  Realizowane obszary podstawy programowej: III.4, I.6, I.9, IV.8, II.7, III.5, 
IV.9, II.7, I.5
Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę, używanie zwrotów grzecz-
nościowych.
„Co to jest?” - zabawa z pokazywaniem
Cel: utrwalenie nazw poszczególnych części ciała oraz imion koleżanek i kole-
gów z grupy.
„Części ciała” – wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s.2.
Cel: doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej, zwrócenie uwa-
gi na bezpieczne posługiwanie się nożycami oraz prawidłowe ich trzymanie, 
przygotowanie elementów do gry memory.
Rozgrywanie gry memory „Części ciała”.
Cel: kształcenie umiejętności dobierania obrazków w pary, określania części 
ciała widocznych na obrazkach, kształtowanie odporności emocjonalnej.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.
Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na właściwe dozowanie mydła oraz papierowych ręczników.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.9, I.5, II.6, IV.2, IV.12, 
III.8, IV.9, I.4
• Temat:  „Taniec z Treflinką” – zabawy przy muzyce i piosence.
• Temat: „To JA” – zabawa matematyczna.
Spacer w okolicy przedszkola. 
Cel: budzenie radości ze wspólnego spaceru z kolegami z grupy.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.15, IV.14, IV.11, I.6
„10 palców mam” – zabawy z paluszkami na podstawie wiersza.
Cel: utrwalenie liczebników porządkowych w zakresie 5, kształcenie umiejęt-
ności liczenia w możliwie szerokim zakresie, porównywanie policzonych ele-
mentów.
„Nasze dłonie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.7.
Cel: orientowanie się w schemacie własnego ciała, określanie prawej i lewej 
strony, przeliczanie ile palców ma każda dłoń i porównywanie ich z ilością pal-
ców dłoni Treflinki.
„Bawimy się paluszkami" – zabawa ruchowa.
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Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę, używanie zwrotów grzecznościowych.

„Co to jest?” - zabawa z pokazywaniem
Cel: utrwalenie nazw poszczególnych części ciała oraz imion koleżanek i kolegów
z grupy.
Dzieci siedzą półkolem na dywanie. Jedno dziecko stoi na środku dywanu zwrócone do 
dzieci twarzą. Nauczyciel recytuje wiersz pokazując na dziecku, które stoi w środku,  czę-
ści ciała wymienione w wierszu/oczywiście za zgodą dziecka/. Dzieci próbują recytować 
razem z nauczycielem i za każdym razem powtarzają imię kolegi lub koleżanki, która stoi 
w środku koła. Dziecko ze środka koła zaprasza na swoje miejsce następną osobę.

To są (...imię dziecka) rączki.
To są (...) nóżki.
To (...) pięty.
To (...) paluszki.
To oko, to ucho.
To nosek, to mina.
To jest (...) brzuszek.
To (...) czupryna.

„Części ciała” – wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s.2.
Cel: doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej, zwrócenie uwagi 
na bezpieczne posługiwanie się nożycami oraz prawidłowe ich trzymanie, przygotowanie 
elementów do gry memory.
Dzieci wycinają poszczególne elementy gry. Nazywają części ciała przedstawione na ob-
razkach.

Jestem w przedszkolu
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Rozgrywanie gry memory „Części ciała”
Cel: kształcenie umiejętności dobierania obrazków w pary, określania części ciała wi-
docznych na obrazkach, kształtowanie odporności emocjonalnej.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.
Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na właściwe dozowanie mydła oraz papierowych ręczników.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Muzyka

Temat: „Taniec z Treflinką” – zabawy przy muzyce i piosence.

Cele:
•  utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała (ręka prawa i lewa, utrwalenie nazw 

części ciała),
• doskonalenie umiejętności gry na wybranych instrumentach perkusyjnych,
• zwiększenie koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej,
• kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu,
• stworzenie miłej atmosfery w grupie.

Pomoce: magnetofon, płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”, maskotka Treflin-
ka, instrumenty perkusyjne tj.np. tamburyno, bębenek, trójkąt, grzechotka, kołatka. 

Przebieg:
Zabawa muzyczna części ciała.
Dzieci stoją w kółeczku, podczas piosenki naśladują nauczyciela, który ilustruje ruchem 
piosenkę. Wszystkie czynności wykonywane są rytmicznie w rytm muzyki, oraz śpiewane 
przez nauczyciela.

Zabawa - Części ciała sł. i muz. Jolanta Zapała

1. Złącz paluszek do paluszka 
co powstanie to kaczuszka. (stykają palce z palcem kciuka naśladując dziobek kaczki)
Kwa kwakwakwakwakwakwa
Dziś kaczuszką jestem ja. (dzieci wskazują na siebie)
Kwa kwakwakwakwakwakwi
Dziś kaczuszką jesteś Ty. (wskazują na kolegę)

2. Nosek z noskiem się przywita, (dzieci pocierają się nosami z wybranym kolegą)
to zabawa znakomita.
Nosek z noskiem raz i dwa,
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Eskimoskiem  jestem ja. (wskazują na siebie)
Nosek z noskiem, raz, dwa, trzy,
Eskimoskiem  jesteś ty. (wskazują na kolegę)

3. Nóżka z nóżką poskakuje. (dzieci podskakują rytmicznie)
Rączka prawa wymachuje. (machają prawą ręką)
Rączka lewa raz i dwa (pokazują lewą rękę)
i zabawa trwa. /2x

4. Ucho z uchem podsłuchuje, (wskazują dłonią ucho pokazując podsłuchiwanie)
oko mrugać także umie. (puszczają oczko)
Pięta, palce tup tuptup (dotykają podłogi pieta palcami i rytmicznie tupią)
jeszcze raz tak zrób.

5. A Treflinka jest zielona, (dobierają się parami i tańczą w koło)
tańczy z nami jak szalona.
Tralalalalalala dziś z Treflinką (dzieci przekazują sobie maskotkęTreflinki tańczę ja. 
                                               i w środku koła tańczą) 
Tralalalalalali dziś z Treflinką
tańczysz Ty.

Zabawa z instrumentami „Przedszkolna orkiestra”:
Dzieci siedzą na dywanie w kole. W środku koła znajduje się kilka instrumentów perkusyjnych 
(np. tamburyno, bębenek, trójkąt, grzechotka, kołatka). Nauczyciel trzyma w ręku maskotkę 
Treflinki, która po wypowiedzeniu zaklęcia (rymowanki) wybiera dzieci, dotknięciem rączką 
maskotki. Wybrane dzieci, dotknięte przez Treflinkę,  siadają w środku koła i biorą do ręki  
instrument na którym grają, do momentu, aż nauczyciel powie ”stop”. Zabawę należy powta-
rzać tyle razy, aby wszystkie dzieci miały możliwość zagrania na instrumentach.

Zaklęcie:
„Jestem Treflinka.
Dam Ci znać,
gdy dotknę Ciebie
zaczynasz  grać.”                                                   Jolanta Zapała

2.Matematyka

Temat: „To Ja” – zabawa dydaktyczna.

Cele:
•  zapoznanie dzieci z nazwami poszczególnych części ciała, wskazanie różnic i podo-

bieństw w wyglądzie,

Jestem w przedszkolu
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•  kształtowanie świadomości własnego ciała ze szczególnym uwzględnieniem jego syme-
trii i różnicowania lewej i prawej strony (wyróżnianie i nazywanie części ciała),

•  ustalanie koloru włosów i oczu – klasyfikowanie według podanej umowy, np. blondyni, 
bruneci, szatyni i rudzi.

Pomoce: lusterko dla każdego dziecka, kredki,  postać z brystolu do układania, książka 
„Trefliki w przedszkolu- sześciolatek” cz.1., tamburyno.

Przebieg:
„Układnie postaci” – nauczyciel ma przygotowaną postać człowieka /dziewczynki/ skła-
dającą się z wielu elementów: głowa - oczy, nos, usta, uszy…, tułów, ręce - prawa lewa, 
nogi - stopy…
Dzieci wymieniają z jakich części składa się ciało człowieka i przyczepiają do tablicy ma-
gnetycznej.

Rozdanie lusterek dzieciom. Oglądanie w lusterku głowy i nazywanie części twarzy. Zwró-
cenie uwagi na symetrię twarzy:
– głaskanie, dotykanie, określanie kształtu: czoła, brwi, powiek, rzęs, nosa,
policzków, uszu, ust i brody.
– położenie obu dłoni na twarzy (dłonie stykają się na linii nosa),
– odsłonięcie jednej strony twarzy i spojrzenie w lusterko,
– ponowne zasłonięcie twarzy,
– odsłonięcie drugiej strony twarzy i popatrzenie w lusterko.
Ustalanie koloru włosów i oczu:
– przyglądanie się swoim włosom w lusterku,
– określanie koloru,
– grupowanie dzieci ze względu na kolor włosów: bruneci, blondyni, szatyni, rudzi,
– oglądanie w lusterku swoich oczu,
– ustalanie ich koloru,
– grupowanie dzieci ze względu na kolor oczu.
Oglądanie rąk i nazywanie wyróżnionych części: palce, dłoń, nadgarstek, przedramię, 
łokieć, ramię.
Oglądanie nóg i nazywanie wyróżnionych części: stopa, palce, pięta, kostka, łydka, ko-
lano, udo.
Oglądanie całej sylwetki człowieka i nazywanie wyróżnionych części: szyja, ramiona, 
pierś, brzuch, plecy, pośladki.

„Sygnały” – zabawa inhibicyjno – incytacyjna.
Cel: rozwój szybkiej orientacji, ćwiczenie umiejętności koncentrowania się, świadomego 
pobudzania i hamowania reakcji ruchowej. 
Dzieci biegają po dywanie w rytmie granym przez nauczycielana tamburynie. 
Na przerwę,  zatrzymują się i słuchają jaką część ciała wymieni nauczyciel np. noga. 

Jestem w przedszkolu
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Dzieci, stojąc w bezruchu trzymają się za nogę. Gdy nauczyciel ponownie zacznie grać 
na tamburynie, dzieci biegają po dywanie. Nauczyciel podaje kolejne hasła wymieniając 
części ciała.

„Nazywamy części ciała” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.3.
Dzieci rysują kredką po przerywanych liniach, nazywają poszczególne części ciała wi-
dziane z przodu i z tyłu oraz dzielą ich nazwy na sylaby.

„To JA” -zaproponowanie dzieciom narysowania autoportretu lub portretu kolegi lub 
koleżanki z grupy.
– zachęcanie dzieci do korzystania z lusterek podczas rysowania.

Oglądanie gotowych autoportretów/portretów/ i wywieszenie ich w grupowej galerii 
prac plastycznych.

Spacer w okolicy przedszkola
Cel: budzenie radości ze wspólnego spaceru z kolegami z grupy. 

POPOŁUDNIE
„10 palców mam” – zabawy z paluszkami na podstawie wiersza.
Cel: utrwalenie liczebników porządkowych w zakresie 5, kształcenie umiejętności liczenia 
w możliwie szerokim zakresie, porównywanie policzonych elementów.

„10 palców mam” – /brak informacji o autorze/
10 palców mam, 
każdy stoi sam. 
Czasem sobie porachuję 
czy któregoś nie brakuje, 
czy je wszystkie mam. 
Pierwszy palec wielki, 
wskazujący na figielki.
Trzeci palec to największy, 
a ten czwarty trochę mniejszy.
Piąty to paluszek mały, 
oto palców szereg cały!!

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza:
- Ile palców mamy u jednej ręki?
- Czym one się różnią?
- Ile palców mamy u drugiej ręki?
- Ile palców mamy u obu rąk? /liczenie z pomocą nauczyciela/

Jestem w przedszkolu
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„Nasze dłonie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.7.
Cel: orientowanie się w schemacie własnego ciała, określanie prawej i lewej strony, prze-
liczanie ile palców ma każda dłoń i porównywanie ichz ilością palców dłoni Treflinki.

„Bawimy się paluszkami" – zabawa ruchowa
Cel: ćwiczenie palców a szczególnie mięśni dłoni, kształcenie umiejętności przeliczania  
w zakresie 5.
Dzieci siedzą półkolem na dywanie i powtarzają za nauczycielem rymowankę:

„Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak pierwszy nie może, to drugi mu pomoże. /dzieci stukają rytmicznie kciukiem 
o dywan, następnie dołączają drugi pale wskazujący i zabawa trwa dalej/
Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak drugi nie może, to trzeci mu pomoże. /dołączamy następny palec –środkowy/
Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak trzeci nie może, to czwarty mu pomoże.
Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak czwarty nie może, to piąty  mu pomoże.
Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak piąty nie może, to rączka  mu pomoże”.

Budownictwo z różnego rodzaju klocków.
Cel: kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości.

Zabawy swobodne według zainteresowań.

Dzień 4
Temat dnia:  nasze zmysły

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I  Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.5, I.7, IV.8, IV.1, IV.8, I.5
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie norm i za-
sad.
„Prawidłowo siedzimy i trzymamy ołówek”- ćwiczenie z książki „Trefliki w przed-
szkolu – sześciolatek” cz1, s.6.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłową postawę podczas siedzenia na krześle 
oraz prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego; ocenianie czynności wyko-
nywanych przez dzieci na ilustracji.
„Co lubię robić ?” – zabawa dramowa.
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Cel: aktywizowanie wyobraźni ruchowej, kształcenie umiejętności przedstawia-
nia za pomocą ruchu określonych czynności
„Kolorowe kredki” – ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki” /”Trefliki w przed-
szkolu – sześciolatek” cz.1, s.8./
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłową postawę podczas rysowania oraz prawi-
dłowe trzymanie kredki, utrwalenie siedmiu barw widma.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.1, I.9, I.7, IV.8, I.8, I.5, 
I.4, I.2
• Temat: „Kostka zmysłów” – praca z papieru.
• Temat: Doskonalenie przyjmowania prawidłowej postawy ciała poprzez za-
bawę.
Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy w piaskownicy oraz na urządzeniach 
ogrodowych.
Cel: zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń, przestrzega-
nie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym.
III. Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.2, IV.5, III.8, II.8, 
IV.2, I.6
„Nasze zmysły”- ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.4.
Cel: kształcenie umiejętności określania zmysłów za pomocą których poznaje-
my świat, dzielenie słów na sylaby, wyszukiwanie nazw przedmiotów na poda-
ną głoskę.
„Taniec z woreczkiem” – zabawa ruchowa z przyborem.
Cel: kształtowanie prawidłowej postawy ciała, inwencji twórczej, rozwijanie ko-
ordynacji i ogólnej sprawności ruchowej.
„Poznajemy świat” - zabawy z kostką.
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania różnych przedmiotów i zjawisk za 
pomocą zmysłów.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną  wspólną zabawę, przestrzeganie normi zasad.
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„Prawidłowo siedzimy i trzymamy ołówek”- ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu  
– sześciolatek” cz1, s.6.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłową postawę podczas siedzenia na krześle oraz prawi-
dłowe trzymanie narzędzia pisarskiego; ocenianie czynności wykonywanych przez dzieci 
na ilustracji.

„Co lubię robić ?” – zabawa dramowa.
Cel: aktywizowanie wyobraźni ruchowej, kształcenie umiejętności przedstawiania za po-
mocą ruchu określonych czynności
Dzieci siedzą w kole, jedno dziecko wchodzi do środka i  za pomocą ruchu pokazuje to, 
co najchętniej lubi robić np. grać w piłkę, tańczyć, śpiewać itp., a pozostałe dzieci odga-
dują. Dziecko, które jako pierwsze odgadnie wchodzi do koła i zabawa trwa dalej.

„Kolorowe kredki” – ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki” /”Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek” cz.1, s.8./
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłową postawę podczas rysowania oraz prawidłowe trzy-
manie kredki, utrwalenie siedmiu barw widma.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Plastyka
 

Temat: „Kostka zmysłów” – praca z papieru.

Cele:
•  zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania kostki oraz zmysłami, dzięki którym może-

my pokazać świat, 
• doskonalenie umiejętności cięcia nożycami, zaginania papieru oraz łączenia go klejem,
• wdrażanie do estetycznego i dokładnego wykonania pracy.

Pomoce: „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” – tablica demonstracyjna, nożyce, klej, 
magnetofon, płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”, kartki z bloku technicznego 
z narysowaną kostką, kredki, obrazki z gry memory.

Przebieg:
Zabawa - Części ciała  sł. i muz. Jolanta Zapała /płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek”/

1. Złącz paluszek do paluszka, 
co powstanie to kaczuszka. (stykają palce z palcem kciuka naśladując dziobek kaczki)
Kwa kwakwakwakwakwakwa,
dziś kaczuszką jestem ja. (dzieci wskazują na siebie)
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Kwa kwakwakwakwakwakwi
dziś kaczuszką jesteś ty. (wskazują na kolegę)

2. Nosek z noskiem się przywita (dzieci pocierają się nosami z wybranym kolegą)
to zabawa znakomita.
Nosek z noskiem raz i dwa,
Eskimoskiem  jestem ja. (wskazują na siebie)
Nosek z noskiem raz, dwa, trzy,
Eskimoskiem  jesteś ty. (wskazują na kolegę)

3. Nóżka z nóżką poskakuje. (dzieci podskakują rytmicznie)
Rączka prawa wymachuje. (machają prawą ręką)
Rączka lewa raz i dwa (pokazują lewą rękę)
i zabawa trwa. /2x

4. Ucho z uchem podsłuchuje,  (wskazują dłonią ucho pokazując podsłuchiwanie)
oko mrugać także umie. (puszczają oczko)
Pięta, palce, tup tup tup, (dotykają podłogi pieta palcami i rytmicznie tupią)
jeszcze raz tak zrób.

Rozmowa na temat piosenki:
- Jakie części ciała wystąpiły w zabawie?
- Wskażcie je na planszy i powiedzcie do czego służą?

Demonstracja sposobu wykonania pracy.
Nauczyciel wycina kostkę, zagina boki, a następnie skleja je klejem. Powstaje sześcian.

Praca dzieci.
Dzieci mają narysowaną na kartce z bloku technicznego kostkę do wycięcia i sklejenia. 
Dodatkowym zadaniem będzie narysowanie przez dzieci na kostce poszczególnych części 
ciała przedstawionych na planszy lub przyklejenie obrazków z gry memory „Części ciała”.

„Raz, dwa, trzy Pan/i patrzy”- zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
Dzieci stoją w wyznaczonym (linia lub brzeg dywanu) miejscu. Nauczyciel jest odwrócony 
tyłem, oczy ma zakryte rękami i mówisłowa „raz ,dwa, trzy, Pani patrzy”. W tym czasie 
dzieci idą szybkim krokiem w jej stronę. Pani po słowach„raz, dwa, trzy Pani patrzy” odwra-
ca się. Dzieci muszą w tym czasie zatrzymać się w miejscu, do którego doszły i nie ruszać 
się. Pani chodzi i patrzy, czy nikt się nie rusza (może też rozśmieszać nieruchomo stojące 
dzieci). Ten, kto się poruszy, idzie na początek (za linię), a reszta pozostaje na swoim miej-
scu. Nauczycielka znów wypowiada słowa „raz, dwa, trzy, Pani patrzy”. Ten, kto pierwszy 
dotrze do niej wygrywa i staje  na jej miejsce.
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2. Zajęcia ruchowe – zestaw 1           
Temat: Doskonalenie przyjmowania 

prawidłowej postawy ciała poprzez zabawę.

Wyjście na plac przedszkolny – zabawy w piaskownicy oraz na urządzeniach ogrodowych.
Cel: zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń, przestrzeganie zasad 
obowiązujących na placu przedszkolnym.

POPOŁUDNIE
„Nasze zmysły”- ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.4.
Cel: kształcenie umiejętności określania zmysłów za pomocą których poznajemy świat, 
dzielenie słów na sylaby, wyszukiwanie nazw przedmiotów na podaną głoskę.

„Taniec z woreczkiem” – zabawa ruchowa z przyborem.
Cel: kształtowanie prawidłowej postawy ciała, inwencji twórczej, rozwijanie koordynacji  
i ogólnej sprawności ruchowej.
Dzieci poruszają się po sali przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. Tańczą z woreczkiem 
gimnastycznym położonym na głowie, na lewym, prawym ramieniu, chodzą na palcach  
z ramionami wyciągniętymi w bok, przekładają woreczek z jednej ręki do drugiej itp.

„Poznajemy świat” - zabawy z kostką.
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania różnych przedmiotów i zjawisk za pomocą 
zmysłów.
Dzieci rzucają kostką i wskazują przedmiot w otoczeniu, który widzą, słyszą czy mogą 
dotknąć za pomocą wylosowanego zmysłu.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Dzień 5
Temat dnia:  RoDzina TReflikóW

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.1, IV.9, IV.2, III.5, I.5
Zabawa z kolegą dowolnie wybraną zabawką.
Cel: wdrażanie do zgodnej, wspólnej zabawy.
Zabawa integracyjna „Witam Cię”. 
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy, ćwiczenie spostrze-
gawczości.
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„Szczęśliwa rodzinka - mama, tata, Treflik i Treflinka” – ćwiczenie z książki „Trefli-
ki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.10.
Cel: kształcenie słuchu fonematycznego, dzielenie słów na sylaby, ćwiczenie spo-
strzegawczości, wdrażanie do wypowiadania się na określony temat.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.
Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na poszczególne etapy mycia rąk oraz na zachowanie czy-
stości w łazience.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.19, IV.2, III.8, III.6, IV.7, 
I.5, I.4, I.2
• Temat: „Treflinka i jej wesoła rodzinka” – opowiadanienauczyciela ilustrowane 
sylwetami.
• Temat:  „Części ciała „  -zabawy integrujące grupę przy piosence
„Nóżka do nóżki, brzuszek do brzuszka”. Słowa i muzyka:Jolanta Zapała
Wyjście na podwórko – zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wyko-
rzystaniem sprzętu terenowego.
Cel: przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, I.9, I.7, IV.9, IV.2, I.6
„Rodzina Treflików”- wycinanie i układanie puzzli.
Cel: doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej, ćwiczenie spo-
strzegawczości, kształcenie umiejętności łączenia poszczególnych elementów  
w logiczną całość.
„Dzieci do domu - dzieci na spacer” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, spostrzegawczości, wdrażanie 
do bezpiecznego poruszania się bez potrącania innych.
„Moja Rodzina” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s. 11.
Cel: zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat swojej rodziny, różnych 
form spędzania czasu wolnego, kształcenie słuchu fonematycznego.
Zabawy według zainteresowań dzieci.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skoń-
czonej zabawie.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- cyfrowe,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- obywatelskie,
- świadomość i ekspresja kulturalna.
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RANEK 
Zabawa z kolegą dowolnie wybraną zabawką.
Cel: wdrażanie do zgodnej, wspólnej zabawy

Zabawa integracyjna „Witam Cię”. 
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy, ćwiczenie spostrzegawczości.
Dzieci swobodnie biegają po sali przy muzyce. Kiedy muzyka milknie, starają się uścisnąć 
jak najwięcej dłoni  koleżanek i kolegów z grupy.

„Szczęśliwa rodzinka - mama, tata, Treflik i Treflinka” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przed-
szkolu – sześciolatek” cz.1, s.10.
Cel: kształcenie słuchu fonematycznego, dzielenie słów na sylaby,ćwiczenie spostrzegaw-
czości, wdrażanie do wypowiadania się na określony temat.
Dzieci liczą członków Rodziny Treflików i kolorują na kostce tyle oczek, z ilu osób się ona 
składa. Nazywają poszczególne postaci i dzielą słowa na sylaby. Następnie łączą w pary 
odpowiednie wyrazy z ramki i ze zdjęcia. Opowiadają co robią członkowie rodziny i jak 
wyglądają. 
Na zakończenie układają zdania i w ramkach na dole strony rysują tyle kresek, z ilu słów 
składa się każde zdanie.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 1.
Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na poszczególne etapy mycia rąk oraz na zachowanie czystości w ła-
zience.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Rozwijanie mowy i myślenia
Zajęcie z sylwetami magnetycznymi

Temat: „Treflinka i jej wesoła rodzinka” 
– opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami.

Cele: 
• zapoznanie dzieci z rodziną Treflików,
• utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy,
•  kształcenie umiejętności wyodrębniania poszczególnych członków rodziny oraz wska-

zywania przedmiotów niezbędnych dziecku w przedszkolu,
• wdrażanie do wzajemnej pomocy,
•  zwrócenie uwagi na to, iż każdy powinien mieć czas dla siebie a na koniec dnia może-

my porozmawiać o tym, co każdy z członków rodziny robił w ciągu dnia.

Pomoce: 
plansza nr1 „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”, sylwety magnetyczne, płyta DVD  „Ro-
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dzina Treflików”, płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”, obręcze, plecak, ko-
szulka, spodenki, 1 para obuwia na zmianę, ręcznik, pelerynka na deszcz, przytulanka, 
chusteczki higieniczne.

Przebieg: 
„Piosenka na powitanie”
(płyta CD „Trefliki w Przedszkolu – sześciolatek. Sylwety”)

1. Poznajmy się nawzajem  
i ty i ty i ja.                   (dzieci wskazują na kolegów i na siebie)
Jest dobrym obyczajem,
gdy imię moje znasz.   (Treflinka, Treflinek,  dzieci wymieniają swoje imiona 
                                    po kolei w kółeczku).
2. A gdy już się poznamy
i ty i ty i ja.
To dłonie swe podamy
i niech zabawa trwa.

Oglądanie filmu:
 Film RODZINA TREFLIKÓW - sezon 1 - odc. 11 

- „Szczęśliwa Rodzinka”

Cel: zapoznanie z rodziną Treflików, zwrócenie uwagi na to, iż każdy powinien mieć czas 
dla siebie, a na koniec dnia możemy porozmawiać o tym, co każdy z członków rodziny 
robił w ciągu dnia.

Zajęcia  z sylwetami magnetycznymi
Nauczyciel przygotowuje pudełko tematyczne z magnetycznymi elementami obrazka. 
Dzieci siadają przed tablicą do zajęć przedszkolnych, lubw kółeczku na dywanie, w za-
leżności, gdzie będą tworzyć żywy obraz.
Każde dziecko losuje jeden element. Obrazek powstanie z udziałem dzieci na tablicy lub 
na dywanie. Stworzony zostanie w oparciu o tekst, który nauczyciel czyta powoli, z prze-
rwami na czas dołożenia sylwety przez dziecko. Dzieci we właściwym momencie przypi-
nająodpowiednie elementy na tablicy lub układają we wskazanym przez nauczyciela 
miejscu na dywanie. W tekście zostały zaznaczone odpowiednie (teksty w nawiasach), do 
których są sylwety.

Słuchanie opowiadania nauczyciela pt. „Rodzina Treflików”
- autor tekstu J.Zapała

To wesoła jest rodzinka.
Mama, tata, Treflik i Treflinka.
Wszyscy bardzo się kochają,
uśmiechnięte minki mają. (sylwety Rodziny Treflików) Dzieci przypinają na tablicy.
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Dla Treflinki trudna rola,
co dzień idzie do przedszkola.
Rankiem, kiedy słonko wstało,
to Treflince spać się chciało,
ale plecak spakowała  (sylweta plecaka) Dzieci dokładają plecak.
i całusa mamie dała.
Co w plecaku się znajduje?
Co przedszkolak potrzebuje?
sylwety (buty, ręcznik, kredki, bluzeczka, higieniczna chusteczka …)  
Dzieci przypinają sylwety na tablicy, mogą je przeliczać.
Dziś w przedszkolu dużo dzieci  (sylwety dzieci) przypinają dzieci
i słoneczko pięknie świeci.   (sylweta słoneczka na chmurkach)
Wszystkie dziecijuż się znają,
chętnie razem przebywają.
Pani uczy dziś zabawy  (sylweta Nauczycielki)
i wyjaśnia trudne sprawy.
Nikt w przedszkolu już nie płacze,
każdy dostał też swój znaczek. Dzieci przypinają znaczek Treflince.
Dobry humor to podstawa
i w przedszkolu jest zabawa.
A Treflinka tańczy , śpiewa,
policzyła wszystkie drzewa.
razem z dziećmi policz też,
ile wszystkich mamy drzew. (sylwety drzew) Dzieci przeliczają.
Fantastyczne to  przedszkole,
wspomnij przy rodzinnym stole.
Tata, mama, siostra, brat,
to jest Treflikowy Świat.

 Jolanta Zapała

Rozmowa na temat treści opowiadania:
- Gdzie poszła rano Treflinka?
- Jak Treflinka rozstała się z mamą?
- Co potrzebne jest dzieciom w przedszkolu? (dzieci wymieniają i przeliczają sylwety)
- Ile osób liczy Rodzina Treflików? 
- Co wspominają Trefliki przy rodzinnym stole?

Zabawa na dywanie: 
Dzieci siedzą na dywanie w kole, nauczyciel trzyma plecak wypełniony potrzebnymi rze-
czami w przedszkolu (koszulka, spodenki, 1 para obuwia na zmianę, ręcznik, pelerynka 
na deszcz, przytulanka, chusteczki higieniczne). W środku koła leżą dwie duże obręcze, 
przy jednej z nich napis buty. Nauczyciel wybiera dziecko, które wyjmuje jedną rzecz na-
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zywa ją  i wkłada ją do jednej z obręczy, jeśli dziecko wyjmie but wkłada go do obręczy 
z napisem obuwie. Gdy wszystkie przedmioty zostaną już umieszczone w obręczach, 
dzieci przeliczają zawartość jednej obręczy, a potem drugiej. Nauczyciel uświadamia 
dzieciom, że dwa jednakowe buty to para. 

„Znajdź swoją parę” - zabawa ruchowa:
Dzieci biegają po sali w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce zatrzymują sięi tworzą pary. 
 Opracowała: Jolanta Zapała

2. Muzyka

Temat: „Części ciała” - zabawy integrujące grupę 
przy piosence „Nóżka do nóżki”. Słowa i muzyka: Jolanta Zapała.

Cele:
• utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
• zwiększenie koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej,
• kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu,
• stworzenie miłej atmosfery i integracji w grupie,
• przełamanie barier nieśmiałości.

Pomoce: płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”, płyta CD „Trefliki w przedszkolu 
– szećiolatek. Sylwety”, magnetofon.

Przebieg:
Zabawa integracyjna „Poznajmy się nawzajem”.
Utrwalenie zabawy przy piosence „Poznajmy się nawzajem” zapoznanie dzieci z drugą 
zwrotką piosenki podczas zabawy integracyjnej. Podczas pierwszej zwrotki dzieci stoją  
w kółeczku i wymieniają w rytm muzyki swoje imiona. Podczas drugiej zwrotki, dzieci 
wymieniają imię kolegi, którego lubią lub trzymają za rękę.

„Piosenka na powitanie”  sł. i muz. Jolanta Zapała

1. Poznajmy się nawzajem, 
i ty i ty i ja.
Jest dobrym obyczajem,
gdy imię moje znasz. (Treflinka, Treflinek, ….)

2. A gdy już się poznamy
i ty i ty i ja.
To dłonie swe podamy
i niech zabawa trwa.
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Zabawa  umuzykalniająca integrująca grupę „Nóżka do nóżki”.
Nauczyciel dobiera dzieci w pary. Dzieci odwracają się do siebie twarzami i rytmicznie 
klaszczą jednocześnie tupią nogami podczas muzyki. Wykonują polecenia nauczyciela 
podczas piosenki.

„Nóżka do nóżki”
Brzuszek do brzuszka  (stykają się brzuszkami)
słuchają uszka.  (ręka przy uchu naśladują słuchanie)
Rączka do rączki,  (łączą dłonie z kolegą w parze)
raz, dwa, trzy.  (rytmicznie klaszczą 3 razy)
Raz jedna nóżka,   (wysuwają jedną nogę)
raz druga nóżka,  (wysuwają drugą nogę)
bicie serduszka,  (pokazują bicie serduszka dłonią na sercu)
tyk tyktyk.

Podczas muzyki dzieci rytmicznie klaszczą w dłonie maszerując jednocześnie w miejscu.
Głowa do głowy, (stykają się głowami)
usta do mowy. (pokazują swoje usta)
Łokieć do łokcia, (stykają się łokciami)
raz, dwa, trzy. (klaszczą w dłonie 3 razy)
Ręce pod boki, (chwytają się pod boki)
dwa małe kroki. (wykonują dwa kroki do siebie)
Z nóżki na nóżkę, (poskakują z nóżki na nózkę)
Cyk cykcyk.

Podczas muzyki dzieci  robią haczyk i tańczą rytmicznie w parze.

Wyjście na podwórko – zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wykorzysta-
niem sprzętu terenowego.
Cel: przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy.

POPOŁUDNIE
„Rodzina Treflików”- wycinanie i układanie puzzli /wycinanka”Treflikiw przedszkolu – sze-
ściolatek” s.1./
Cel: doskonalenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej, ćwiczenie spostrzegaw-
czości, kształcenie umiejętności łączenia poszczególnych elementów w logiczną całość.

Pomoce: wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s.1., plansza nr 1”Trefliki w przed-
szkolu – sześciolatek” nożyce, klej, kartka dla każdego dziecka do naklejenia puzzli format 
A4, podkładki.
Dzieci wycinają poszczególne elementy puzzli. Następnie układają je według wzoru znaj-
dującego się na planszy i przyklejają je na kartce.

Jestem w przedszkolu
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„Dzieci do domu - dzieci na spacer” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Przybory:  szarfy
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, spostrzegawczości, wdrażanie do bez-
piecznego poruszania się bez potrącania innych.
W sali dzieci przygotowując swoje "domki" /kładą  szarfy na podłodze/, w których mogą 
się swobodnie zmieścić. Na zawołanie "dzieci na spacer" wszystkie rozbiegają się po sali. 
W czasie,  gdy swobodnie biegają, nauczyciel woła "dzieci do domu". Wówczas każde 
dziecko jak najszybciej stara się dotrzeć do własnego domku, po czym przybiera określo-
ną przez prowadzącego pozycję, np. siada po turecku. Po chwili nauczyciel znowu woła 
"dzieci na spacer". Wówczas dzieci opuszczają swoje domki 
i mają możliwość swobodnego spacerowania, zgodnie z podanymi wskazówkami (poje-
dynczo, parami).
W innym wariancie tej zabawy, przy każdej kolejnej rundzie, można redukować po jed-
nym "domku". Uczestnik który nie znalazł w odpowiednim momencie schronienia - od-
chodzi z gry.

„Moja Rodzina” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s. 11.
Cel: zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat swojej rodziny, różnych form spę-
dzania czasu wolnego, kształcenie słuchu fonematycznego.
Każde dziecko rysuje swoją rodzinę i koloruje tyle oczek na kostce, z ilu osób ona się 
składa. Następnie dzieci opowiadają , co najbardziej lubią robić razem w wolnym czasie. 
Układają zdanie o swojej rodzinie i rysują tyle kresek, z ilu słów się ono składa.

Zabawy według zainteresowań dzieci.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej 
zabawie.

Jestem w przedszkolu
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Nasze przedszkole

TEMAT KOMPLEKSOWY:  
NASZE PRZEDSZKOLE

Dzień 1
Temat dnia:  Dbamy o PoRząDek

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.7, III.4, IV.15, IV.13, 
IV.9, I.5, I.2
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej           
zabawie.
„Czyj to bucik?” – zabawa dydaktyczna.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, uwagi, pamięci: zwrócenie 
uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję.
„W szatni” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, 
s.20.
Cel: omówienie zasad właściwego zachowania się w szatni, utrzymania po-
rządku,  kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 5 , porównywania 
długości przedmiotów oraz łączenia ich w pary.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 2.
Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie kolejnych etapów mycia rąk
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.5, III.5, III.7, I.5, I.8, 
I.5, I.4, III.5
• Temat: „Mali strażnicy porządku i czystości”- wprowadzenie dyżurów.
• Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru - zestaw nr 2
Wyjście na plac przedszkolny - zabawy samorzutnie podejmowane przez dzie-
ci na placu z wykorzystaniem sprzętu terenowego: huśtawki, karuzela, zjeż-
dżalnia.
Cel: utrwalenie regulaminu bezpiecznego zachowania się na placu przed-
szkolnym, korzystania z urządzeń terenowych.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, III.5, IV.9, IV.2, I.7, 
IV.19, I.7, IV.8, I.6, I.7.
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Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- cyfrowe,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się, 
- przedsiębiorczość.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej zabawie.

„Czyj to bucik?” – zabawa dydaktyczna.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, uwagi, pamięci: zwrócenie uwagi na 
używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję.
Dzieci siedzą w kręgu na dywanie z wyprostowanymi nogami zwróconymi w kierunku 
środka koła. Każde dziecko zdejmuje po jednym kapciu, który wędruje na środek (drugi 
kapeć pozostaje na nodze). Wszystkie dzieci mówią słowa wierszyka:

„Mam ja problem bardzo wielki, komu oddać pantofelki”.

„Dopasuj przedmiot do kącika w sali”- zabawa dydaktyczna.
Cel: utrwalenie nazw kącików zainteresowań, które znajdują się w sali oraz 
charakterystycznych dla nich przedmiotów, ćwiczenie spostrzegawczości.
„Rób to, co ja” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko wykonuje dowolny ruch, drugie na-
śladuje.
„Jak dbamy o porządek w domu” – wypowiedzi dzieci na podstawie filmu. 
Oglądanie filmuRODZINA TREFLIKÓW - sezon 1 - odc. 1 - "Tęcza".
Cel: zachęcenie dzieci do pomocy innym i robienia porządków w domu, a w szcze-
gólności w swoim pokoju, zwrócenie uwagi na to, iż porządkowanie wcale nie musi 
być nudne.
„Przybory plastyczne” – ćwiczenia graficzne typu ”połącz kropki” /”Trefliki w przed-
szkolu – sześciolatek” cz.1, s.13.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie ołówka i nożyczek, doskonale-
nie umiejętności kreślenia linii poprzez łączenie kropek.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym, książki, muzycznym.
Cel: zwrócenie uwagi na zachowanie porządku w miejscu zabaw.

Nasze przedszkole
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Po tych słowach nauczyciel podaje imię dziecka, które wstaje i wybiera jeden z kapci le-
żących na środku, a następnie szuka właściciela. Gdy dziecko znajdzie właściciela mówi 
„proszę”, a dziecko odbierające kapcia „dziękuję”. Teraz dziecko obdarowane kapciem 
będzie szukało kolejnego właściciela po słowach wierszyka.
Po kolejnych powtórzeniach dzieci mogą usiąść w siadzie klęcznym, tak, aby drugi bucik 
nie był widoczny. Utrudni to nieco poszukiwanie właściciela pantofelka.

„W szatni” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.20.
Cel: omówienie zasad właściwego zachowania się w szatni, utrzymania porządku, ćwi-
czenie spostrzegawczości, kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 5, porówny-
wania długości przedmiotów oraz łączenia ich w pary.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 2.
– Ćwiczenie orientacyjno-porządkowe: Marsz i bieg w różnych kierunkach, a na mocne 
uderzenie w bębenek zatrzymać się w miejscu.
– Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: Sufit – podłoga. Rozsypka. Na hasło: „Sufit!" 
dzieci stając podnoszą ręce w górę; na hasło: „Podłoga!” wykonują przysiad podparty.
– „Misie”. Czworakowanie w różnych kierunkach, następnie misie przeciągają się, ziewa-
ją, głaszczą po brzuchu i idą dalej na czworakach.
– Podskoki: „Piłki skaczą”. Podskoki obunóż w miejscu. Duże piłki wysokie podskoki obu-
nóż, małe niskie. 
– Ćwiczenie uspokajające: Marsz przy śpiewie nauczycielki.

Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie kolejnych etapów mycia rąk.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia

Temat: „Mali strażnicy porządku i czystości”
- wprowadzenie dyżurów.

Cele:
•  zapoznanie dzieci z obowiązkami dyżurnych, ustalenie sposobu pełnienia dyżurów 

oraz oznaczania ich na tablicy,
•  kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych,odpowiedzialności za powierzone 

zadania,
• kształtowanie postawy współgospodarza przedszkola,
• wdrażanie do pomagania innym, utrzymania ładu i porządku w miejscu pracy i zabawy.

Pomoce: plansza Tablica dyżurów, plakietki dyżurnych, wycinanka „Trefliki w przedszkolu 
– sześciolatek” s.4, karta pracy „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.22, kredki.
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Przebieg:
Słuchanie wiersza ,,Dyżurny” Beaty Matusiak.

Dyżurny to ważna rola, 
wie ten, kto chodzi do przedszkola.
Odpowiedzialność i pracowitość, 
to cechy jego.
Poznacie go w grupie,
po plakietce dyżurnego.
Zna zasady i mądrze rad udziela,
pomocą jest także dla nauczyciela.
Pilnuje, by wszyscy o porządek dbali:
w szatni, łazience i swojej sali.
Sam przykładem jest dla innych,
rozwiązuje problemy,
nie szukając winnych.
Przed zajęciem liczy dzieci
i stan pani podaje,
karty pracy i kredki,
do zajęć rozdaje. 
  Beata Matusiak

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza oraz planszy Tablica dyżurów:
- Kto to jest dyżurny?
- Co robią dyżurni?
- Po czym ich poznamy?
- W jakich miejscach mogą być pełnione dyżury?
- Co to znaczy być odpowiedzialnym?

Omówienie sposobu pełnienia dyżurów przez dzieci.
Nauczyciel określa obowiązki dyżurnych w poszczególnych kącikach oraz pomieszczeniach 
np. w łazience. Wybiera dyżurnych i wręcza im zalaminowane plakietki. Dyżurni wybierani 
są raz w tygodniu w poniedziałek na okres 1 tygodnia. Potem następuje zmiana. Po pełnio-
nym dyżurze nauczyciel zaznacza na Tablicy dyżurów, kto pełnił dyżur i w jakim kąciku bądź 
pomieszczeniu. Chodzi o to, aby każde dziecko miało możliwość pełnienia dyżuru w ciągu 
roku  w poszczególnych kącikach.

Zabawa integracyjna „Witam Cię”. 
Dzieci swobodnie biegają po sali przy muzyce. Kiedy muzyka milknie, starają się uścisnąć 
jak najwięcej dłoni  koleżanek i kolegów z grupy.

„Dbamy o porządek” - ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.22.
Dzieci określają czynności , jakie wykonują podczas dbania o porządek w przedszkolu. 

Nasze przedszkole
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Następnie układają zdania do ilustracji i w pustych polach rysują tyle kresek, z ilu słów 
składa się zdanie.

2. Zajęcia ruchowe - zestaw 2.
Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru.

• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
• Kształtowanie umiejętności wykorzystania przyboru w trakcie ćwiczeń,
• Bezpieczne posługiwanie się przyborem.

Przybory: woreczek gimnastyczny. 
Czynności organizacyjno – porządkowe
Zbiórka, powitanie.
Omówienie tematu i celów zajęć.

Część wstępna 
Zabawa z kolorowymi kartkami.
Dzieci ustawiają się w rozsypce. Prowadzący pokazuje kolorowe kartki. 
Np. czerwona kartka oznacza, że należy przyjąć pozycję siad skrzyżny, niebieska – leże-
nie na plecach, żółta – wykonujemy pajacyki, a brązowa – podskakujemy jak piłeczka.

Część główna 
Dzieci pobierają woreczki gimnastyczne.
Ćwiczenia w rozsypce.
– przekładanie woreczka z ręki do ręki z przodu i z tyłu,
– przekładanie woreczka z ręki do ręki nisko za plecami i wysoko nad głową,
– kładziemy woreczek na głowę i wykonujemy skłon głowy w przód woreczek spada na 
ziemię, podnosimy woreczek i powtarzamy tę czynność 5 razy,
– ćwiczenie jak wyżej tylko wykonujemy skłon głowy w tył, później to samo na prawy i lewy bok,
– kładziemy woreczek na głowę i na hasło „hop” wykonujemy przysiad podparty (wore-
czek nie może spaść z głowy), a następnie wracamy do pozycji wyjściowej. Powtarzamy 
ćwiczenie kilkakrotnie,
– z postawy zasadniczej unosimy raz prawą raz lewą nogę i za każdym razem przekła-
damy woreczek pod kolanem,
– w siadzie podpartym o nogach ugiętych woreczek leży między stopami. Dzieci chwytają 
woreczek obiema stopami unoszą go w górę, następnie odkładają na podłogę, ćwicze-
nie powtarzamy 10 razy,
– ćwiczenie jak wyżej tylko po uniesieniu nóg w górę woreczek puszczamy,
– w siadzie podpartym o nogach ugiętych palce stóp oparte na woreczku. Ruch: przesu-
wamy woreczek stopami jak najdalej do przodu i przysuwamy również palcami stóp jak 
najbliżej do siebie,
– ćwiczenie jak wyżej tylko raz ćwiczy prawa stopa raz lewa.

Nasze przedszkole
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Część końcowa
Ćwiczenia oddechowe:
W parach, w leżeniu przodem twarzami do siebie ćwiczący przedmuchują do siebie 
zgniecioną w kulkę chusteczkę higieniczną.

Wyjście na podwórko - zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci na placu z wyko-
rzystaniem sprzętu terenowego: huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia.
Cel: utrwalenie regulaminu bezpiecznego zachowania się na placu przedszkolnym, ko-
rzystania z urządzeń terenowych.

POPOŁUDNIE
„Dopasuj przedmiot do kącika w sali”- zabawa dydaktyczna.
Cel: utrwalenie nazw kącików zainteresowań, które znajdują się w sali oraz charaktery-
stycznych dla nich przedmiotów, ćwiczenie spostrzegawczości.
Na dywanie rozłożone są różne przedmioty /tamburyno, klocek plastikowy lub drewnia-
ny, lalka, książka, samochód/ . Zadaniem dzieci jest odgadnięcie z jakiego kącika po-
chodzi dany przedmiot i odłożenie go na miejsce. To dziecko, które odnosi przedmiot do 
odpowiedniego kącika, wymienia też i pokazuje innym dzieciom, jakie jeszcze przedmio-
ty się tam znajdują.

„Rób to, co ja” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko wykonuje dowolny ruch, drugie naśladuje. 

„Jak dbamy o porządek w domu” – wypowiedzi dzieci na podstawie filmu. 

 RODZINA TREFLIKÓW 
- sezon 1 - odc. 1 - "Tęcza".

Cel: zachęcenie dzieci do pomocy innym i robienia porządków w domu, a w szczególno-
ści w swoim pokoju, zwrócenie uwagi na to, iż porządkowanie wcale nie musi być nudne.

„Przybory plastyczne” – ćwiczenia graficzne typu ”połącz kropki” /”Trefliki w przedszkolu 
– sześciolatek” cz.1, s.13.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie ołówka i nożyczek, doskonalenie umie-
jętności kreślenia linii poprzez łączenie kropek.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym, 
książki, muzycznym.
Cel: zwrócenie uwagi na zachowanie porządku w miejscu zabaw
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Dzień 2
Temat dnia:  zabaWy W sali i W ogRoDzie

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.7, IV.9, I.5, I.3, III.5, I.5
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy.
„Zaczarowany worek”  - zabawa dydaktyczna.
Cel: kształcenie uwagi, pamięci, logicznego myślenia, spostrzegawczości, 
wdrażanie do zachowania porządku w sali, do odkładania zabawek na wy-
znaczone miejsce po skończonej zabawie.
„Nasze zabawki”- zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy.
„Posiłki zjadamy i prawidłowo sztućce trzymamy” – ćwiczenie z książki „Trefliki
w przedszkolu –sześciolatek” cz.1, s.15.
Cel: wskazanie dzieciom prawidłowego sposobu posługiwania się sztućcami 
oraz właściwego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 2.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.5, III.7, IV.11, IV.2, 
III.5, I.6, I.7, I.6, II.8, I.4, I.5
• Temat:  „Zabawy przedszkolaków ” – wypowiedzi dzieci na podstawie wier-
sza Jolanty Zapały pt.: „Nasze zabawki”.
• Temat:  „Nasze przedszkole” – budownictwo z różnego rodzaju klocków.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: próby samodzielnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów przez dzieci, 
używanie zwrotów grzecznościowych.                                           
Wyjście na plac przedszkolny  - zabawa ruchowa „Gąski”.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, ćwiczenie szybkości i zwinno-
ści, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.15, I.8, IV.9, I.6, IV.9, 
I.6, I.7
„Liczymy zabawki” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.18.
Cel: kształcenie umiejętności przeliczania przedmiotów, posługiwania się li-
czebnikami porządkowymi w zakresie 5.
„Balonik” – zabawa integracyjna.
Cel: wyjaśnienie znaczenia słów „przebrał miarę”, kształcenie umiejętności 
dzielenia krótkich rymowanych tekstów na sylaby.
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„Kolory” – zabawa z piłką.
Cel: doskonalenie umiejętności rzutu i chwytu piłki, utrwalenie kolorów, kształ-
cenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
„Dopasuj przedmiot do kącika w sali”- zabawa dydaktyczna.
Cel: utrwalenie nazw kącików zainteresowań, które znajdują się w sali 
oraz charakterystycznych dla nich przedmiotów, ćwiczenie spostrzegawczości.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym, książki, muzycznym.
Cel: zwrócenie uwagi na zachowanie porządku w miejscu zabaw

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy.

„Zaczarowany worek”  - zabawa dydaktyczna.
Cel: kształcenie uwagi, pamięci, logicznego myślenia, spostrzegawczości,wdrażanie do 
zachowania porządku w sali, do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce po skoń-
czonej zabawie.
Nauczyciel ma przygotowany worek, w którym znajdują się zabawki z sali np. samochód, 
maskotka, lalka, klocek, puzzle itp. Wybrane dziecko podchodzi, wyjmuje jeden przed-
miotz worka i wyjaśnia, gdzie powinien się znajdować, następnie odkłada na miejsce. 
Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie zabawki zostaną wyjęte z worka i umieszczone 
na właściwym miejscu.

„Nasze zabawki”- zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy.
Dzieci spacerują po sali  w rytmie granym przez nauczyciela na tamburynie. Podczas 
przerwy, razem z nauczycielem rytmicznie klaszczą w ręce i rytmizują tekst: „Ozabawki 
nasze dbamy, po zabawie  je sprzątamy”.

„Posiłki zjadamy i prawidłowo sztućce trzymamy” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przed-
szkolu –sześciolatek” cz.1, s.15.
Cel: wskazanie dzieciom prawidłowego sposobu posługiwania się sztućcami 
oraz właściwego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku.
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Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 2.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia 

Temat: „Zabawy przedszkolaków” – wypowiedzi dzieci 
na podstawie wiersza Jolanty Zapały pt. „Nasze zabawki”.

Cele:
•  zapoznanie dzieci z różnymi formami spędzania czasu w przedszkolu, nabywanie 

umiejętności analizowania treści utworu, 
• kształcenie uwagi, pamięci, logicznego myślenia, spostrzegawczości,
•  wdrażanie do zachowania porządku w sali, do odkładania zabawek na wyznaczone 

miejsce po skończonej zabawie.

Pomoce: ilustracja z książki „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” cz.1., tamburyno, za-
bawki, worek.

Przebieg:
Rymowanka na uspokojenie dzieci, nauczyciel pokazuje, dzieci naśladują.
Rączki w górze pokręcimy, (dzieci wyciągają ręce wysoko i naśladują wkręcanie żarówki)
dziś z Treflinką się bawimy.                                                              
Kluczem buzie zamykamy, (naśladują zamknięcie kluczem buzi)
do kieszeni go schowamy. (naśladują schowanie klucza do kieszeni)
Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że czarodziejski klucz otwiera buzie tylko wtedy, gdy prze-
staje się słuchać opowiadania i trzeba odpowiedzieć na pytania.

Słuchanie wiersza pt.„Nasze zabawki”.Tekst Jolanta Zapała
Do przedszkola przyszła Ola, bardzo zatroskana.
Pani Olę przytuliła, wzięła na kolana.
A Treflinka zapytała:
- „Dlaczego Ci smutno?” 
- „Ach Treflinko” - mówi Ola, odpowiem Ci jutro.
Nie masz chęci na rozmowę?- pyta znów Treflinka.
Popatrz Olu, w kącie stoi chyba mała świnka?
Pobawimy się nią trochę? - dam Ci klocki lego.
Ty zabierzesz sobie  lalkę, ja misia pluszowego.  
Domek czeka na laleczki, aż w nim zamieszkają.
Takich zabaw jest tysiące,  dziewczynki je znają.
I podała rączki obie, Ola swej Treflince.
Pyszny obiad gotowały, podały go śwince.
Potem puzzle układały,  kołysały misia,
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by nikomu już nie było smutno dzisiaj.
Rysowały, wycinały, śpiewały piosenki,
potańczyły, poskakały, na koniku Lenki.
Gdy zabawa się skończyła, ładnie posprzątały 
i zabawki na półeczkach też poukładały.
Misie, lalki, samochody swoje miejsca mają,
a w przedszkolu wszystkie dzieci już zasady znają.
Trzeba zadbać o porządek, by w kącikach było czysto,
segregować klocki,  poukładać wszystko.

Bo w przedszkolu jest wesoło i zabaw bez liku.
Możesz uczyć  się i śpiewać, skakać na koniku.
Zabaw tysiąc sobie znaleźć wraz z rówieśnikami,
bo w przedszkolu jest zabawa razem z Treflikami.

Rozmowa na temat wiersza:
- Kto w przedszkolu był bardzo smutny? 
- Dlaczego Ola nie miała ochoty rozmawiać ani się bawić?
- Kto bawił się z Olą? 
- Czy pamiętacie jakie zabawy wymyślały Ola i Treflinka?
- Co zawsze należy zrobić po skończonej zabawie?
- Czy w domu też należy sprzątać po skończonej zabawie?

Zabawa ruchowa:
Dzieci zabierają z półeczki zabawkę i rytmicznie maszerują w rytm tamburyna z wybraną  
zabawką. Na przerwę w muzyce dzieci zatrzymują się i odkładajązabawkę na miejsce. 
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, przy czym dzieci za każdym razem zabierają inną za-
bawkę i odkładają  na swoje miejsce.

„Zabawy w sali” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.12.
Dzieci układają zdania do zdjęć w ramkach i rysują tyle kresek, z ilu słów składa się każ-
de zdanie.
 Opracowała: Jolanta Zapała

2. Plastyka

Temat: „Nasze przedszkole” 
– budownictwo z różnego rodzaju klocków.

Cele:
• zapoznanie z pomieszczeniami w przedszkolu,
• rozwijanie  sprawności  manualnej poprzez tworzenie budowli z klocków, 
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• wdrażanie do zachowania ładu i porządku w miejscu pracy,
•  kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, zgodne 

funkcjonowanie w zabawie, stosowanie form grzecznościowych).

Pomoce: 4 kosze z klockami dostępnymi w przedszkolu  /w każdym koszu inny rodzaj 
klocków/ plansze, fotografie lub ilustracje przedstawiające domy i inne budowle archi-
tektoniczne,  tamburyno.

Przebieg:
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat przedszkola ukierunkowane pytaniami:
Co to jest przedszkole ?
Co robią dzieci w przedszkolu?
Jak zachowujemy się w przedszkolu?

„Spacerkiem po przedszkolu” – zwiedzanie poszczególnych pomieszczeń w przedszkolu.
Dzieci wyruszają zwiedzać przedszkole przy muzyce „Jedzie pociąg z daleka” /płyta CD 
„Muzyka na każdą okazję” – wersja instrumentalna nr7.
Nauczyciel i dzieci śpiewają:

Jedzie pociąg z daleka,
na nikogo nie czeka.
Konduktorze łaskawy,
zawieź nas do stacyjki.

Odwiedzamy wszystkie grupy, Panią dyrektor, sekretariat, salęgimnastyczną, wszystkie 
pomieszczenia, które znajdują się w przedszkolu. 

Powrót do swojej sali.
Dzieci zajmują miejsca przed klockami. Nauczyciel demonstruje różne sposoby manipu-
lowania nimi.
Segregowanie klocków według wielkości, kształtów, kolorów, materiału, z którego zosta-
ły wykonane; umieszczenie ich w odpowiednich koszach; oglądanie, nazywanie, dotyka-
niezgromadzonych klocków oraz próby opisuichcech zewnętrznych.

Co przedstawiają ilustracje?
Oglądanie fotografii oraz plansz przedstawiających domy, mosty, zamki iinne budowle  
(o różnorodnej konstrukcjiarchitektonicznej). Dzieci wypowiadają się swobodnie, nazy-
wają oglądane budowle, zadają pytania. Rozmowę można ukierunkować w taki sposób, 
aby zwrócić uwagę dzieci na zdjęcie budynku  przedszkola.

„Jesteśmy budowniczymi przedszkola” - zabawa manipulacyjno - konstrukcyjna z wy-
korzystaniem różnego rodzaju klocków z zachowaniem zasad zgodnej zabawy. 
Dzieci podzielone na 4 zespoły budują z klocków przedszkole / każdy zespół z innego 
rodzaju klocków/. W czasie pracy dzieci współpracują ze sobą.
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Zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa „Dzieci do przedszkola – dzieci na spacer”
Dzieci poruszają się swobodnie po sali, na mocne uderzenie tamburyna i sygnał „dzieci 
do przedszkola” – uczestnicy zabawy szybko siadają na dywanie.

Omówienie i wystawa prac /budowli/.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: próby samodzielnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów przez dzieci, używanie 
zwrotów grzecznościowych.

Wyjście na plac przedszkolny  - zabawa ruchowa „Gąski”.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, ćwiczenie szybkości i zwinności, zwró-
cenie uwagi na bezpieczeństwo.
Nauczyciel wybiera jedno lub dwójkę dzieci, które będą grać rolę wilka. Pozostałe dzieci 
będą gąskami. 

Nauczyciel mówi: -  Gąski, gąski do domu.
Gąski chórem:  - Boimy się.
Nauczyciel: -  Czego?
Gąski chórem: -  Wilka złego.
Nauczyciel:  - A gdzie on jest?
Gąski chórem:  - Za górami, za lasami mieszka wilczek z pazurami.
Nauczyciel: - To gąski, gąski do domu.

Po tych ostatnich słowach dzieci biegną w kierunku Nauczyciela, a zadaniem wilka jest 
złapanie jak największej liczby dzieci. Złapane dzieci odpadają z gry, a dialog powtarza-
my, aż wszystkie gąski zostaną złapane.

POPOŁUDNIE
„Liczymy zabawki” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.18.
Cel: kształcenie umiejętności przeliczania przedmiotów, posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi w zakresie 5.

„Balonik” – zabawa integracyjna.
Cel: wyjaśnienie znaczenia słów „przebrał miarę”, kształcenie umiejętności dzielenia 
krótkich rymowanych tekstów na sylaby, ćwiczenia oddechowe.
Wszystkie dzieci biorą się za ręce, tworząc koło. Nauczyciel prosi dzieci, aby ustami na-
śladowały dmuchanie balonika oraz nadal trzymając się za ręce szły do środka kręgu, 
tworząc zwartą grupkę. Teraz w rytm słów wierszyka, wszyscy cofają się:

Baloniku nasz malutki,
rośnij, duży okrąglutki.
Balon rośnie, że aż strach.
Przebrał miarę no i trach!

Nasze przedszkole



Przewodnik metodyczny

51

Przy słowach „no i trach” wszyscy uczestnicy siadają na dywanie. Zabawę  powtarzamy  
kilka razy. Możemy przy kolejnych powtórzeniach dzielić słowa na sylaby /każdy krok 
jedna sylaba:

Ba –lo – ni - ku nasz ma – lut - ki,
 *     *     *     *      *      *       *     *
roś - nij, du - ży  o – krąg – lut - ki.
 *       *     *     *   *       *       *     *
Ba - lon roś - nie, że aż strach
 *      *     *      *    *   *     *
Prze - brał  mia - rę no i trach!
 *          *      *     *   *   *   *

Na słowo „trach”  podskok obunóż w miejscu.
Na zakończenie dzieci otrzymują baloniki i próbują je nadmuchać. Trzymając baloniki 
recytują wiersz. Na słowo: - „trach!” siadają na balonik.

„Kolory” – zabawa z piłką.
Cel: doskonalenie umiejętności rzutu i chwytu piłki, utrwalenie kolorów, kształcenie szyb-
kiej reakcji na sygnał słowny.
Stojąc w kole nauczyciel podaje kolejno dzieciom piłkę jednocześnie wypowiadając na-
zwę wybranego koloru. Osoba, która łapie piłkę musi uważać na wywołanie koloru czar-
nego, gdyż wtedy nie może złapać piłki. Jeśli ją złapie, klęka na jedno kolano (potem na 
dwa, siada "po turecku", jednym łokciem dotyka ziemi, następnie dwoma). Jeśli następ-
nym razem dziecko złapie w dobrej chwili, można podnieść się o jeden poziom (podany 
w nawiasie).

„Dopasuj przedmiot do kącika w sali”- zabawa dydaktyczna.
Cel: utrwalenie nazw kącików zainteresowań, które znajdują się w sali oraz charaktery-
stycznych dla nich przedmiotów, ćwiczenie spostrzegawczości.
Na dywanie rozłożone są różne przedmioty /tamburyno, klocek plastikowy 
lub drewniany, lalka, książka, samochód/ . Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, z jakiego 
kącika pochodzi dany przedmiot i odłożenie go na miejsce. To dziecko, które odnosi 
przedmiot do odpowiedniego kącika, wymienia i pokazuje innym dzieciom, jakie jeszcze 
przedmioty się tam znajdują.

Informacje dla nauczyciela:
Prosimy dzieci aby przyniosły z domu  do przedszkola swoją ulubioną zabawkę.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym, 
książki, muzycznym.
Cel: zwrócenie uwagi na zachowanie porządku w miejscu zabaw
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Dzień 3
Temat dnia:  nasze zabaWki

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.7, IV.2, IV.5, IV.14, I.5
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolne zabawkami przyniesionymi   
z domu.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie norm i za-
sad, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
„Moja ulubiona zabawka” – wypowiedzi dzieci na temat zabawki przyniesionej 
z domu do przedszkola.
Cel: kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zwrócenie 
uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym,
„Kołysanie zabawki”- ćwiczenie oddechowe i relaksacyjne.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy,
„Zabawki” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.14.
Cel: kształcenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni, 
posługiwanie się określeniami: nad, pod, przed, na, po prawe, po lewej; dzie-
lenie słów na sylaby oraz ich przeliczanie.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 2.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.5, IV.15, IV.12, III.5, 
I.6, II.11, I.4
• Temat:  „Wesołe przedszkole” – nauka piosenki. Słowa i muzyka: Jolanta 
Zapała
• Temat: „Porządkujemy zabawki” – zabawa dydaktyczna.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: poruszanie się prawą stroną chodnika „para za parą”.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.9, I.7, IV.8, I.7, I.6, I.7.
„Gdzie się ukryła jedynka?” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek” cz.1, s.17.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne łączenie linii przerywanych oraz płynność 
ruchów ręki, ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie poznanej cyfry.
„Berek przyjaciel” – zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie zwinności, szybkości, wyszukiwanie przyjaciela i łączenie się w pary.
„Treflinka” – lepienie z plasteliny.
Cel: ćwiczenie mięśni paliczkowych, kształcenie umiejętności formowania ule-
pianeknie tylko palcami, ale i całą dłonią, utrwalenie wyglądu cyfry 1.
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Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skoń-
czonej zabawie.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się.  

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnezabawkami przyniesionymi z domu.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę , przestrzeganie normi zasad, dzie-
lenie się zabawkami z innymi dziećmi.

„Moja ulubiona zabawka” – wypowiedzi dzieci na temat zabawki przyniesionej z domu 
do przedszkola.
Cel: kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, zwrócenie uwagi na 
poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym.

„Kołysanie zabawki”- ćwiczenie oddechowe i relaksacyjne.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy.
Dzieci siedzą na dywanie ze skrzyżowanymi nogami. Pluszową zabawkę przytulają do 
siebie. Robią głęboki wdech przy skłonie w bok, następnie wydech w pozycji wyprosto-
wanej.

„Zabawki” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.14.
Cel: kształcenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni, posługi-
wanie się określeniami: nad, pod, przed, na, po prawe, po lewej; dzielenie słów na syla-
by oraz ich przeliczanie.
Dzieci wyliczają zabawki, które widzą na ilustracji. Dzielą ich nazwy na sylaby oraz 
określają ich położenie w przestrzeni. Następnie rysują wybraną zabawkę z sali przed-
szkolnej.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 2.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Muzyka
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 Temat: „ Wesołe przedszkole” – nauka piosenki.
Słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Cele:
• zapamiętywanie prostych tekstów śpiewanych,
• rozwijanie aktywności muzyczno– ruchowej,
• kształcenie słuchu muzycznego i wrażliwości muzycznej,
• doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia nauczyciela,
• stworzenie miłej atmosfery.

Pomoce: płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”, odtwarzacz CD. 

Przebieg: 
Słuchanie piosenki „Wesołe przedszkole” sł. i muz. Jolanta Zapała /płyta CD „Trefliki w przed-
szkolu – sześciolatek”.

Ref : Wesołe,wesołe przedszkole.
Zatańczmy, więc razem w kole.
Przygodo wyruszaj z nami,
wraz z Treflikami .

1.Wszystkie dzieci i Trefliki,
tańczą z nami taka tiki.
Wyginają się na boki,
znają tańca tego kroki. 

Taka tiki, taka tiki,  szalała 
i zabawa trwa. /2x  

2. Nie bądź smutny, nie bój żaby,
ruszaj z nami do zabawy.
Weź pokonaj ranne trudy,
bo w przedszkolu nie ma nudy.
Taka tiki, taka tiki,  szalała 
i zabawa trwa./2x

2) Rozmowa na temat piosenki:
Wypowiedzi dzieci na temat jej treści, wyjaśnienie humorystycznych zwrotów  
„nie bój żaby”, „tiki fiki”, „wyginają się na boki”.
Określenie tempa i nastroju piosenki.
3) Nauka pierwszej zwrotki oraz refrenu piosenki, powtarzanie za nauczycielem krót-
kiego tekstu.
4) Rytmiczne wyklaskiwanie refrenu piosenki wraz z nauczycielem.
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5) Zabawa ilustrująca treść piosenki.
Ref: Wesołe,wesołe przedszkole.  (dzieci tworzą koło, chwytają się za ręce i stoją 
                                                    w miejscu)
Zatańczmy, więc razem w kole.
Przygodo wyruszaj z nami,  (dzieci puszczają się za ręce i maszerują poruszając się 
                                           rytmicznie do środka kółka)
wraz z Treflikami.

1. Wszystkie dzieci i Trefliki,
tańczą z nami taka tiki. (poruszają biodrami uginając rytmicznie kolana,
                                   aż do przysiadu)
Wyginają się na boki,  (dzieci wyginają się raz na bok lewy raz na prawy)
znają tańca tego kroki.  (klaszczą w dłonie)

Taka tiki, taka tiki, szalała  (poruszają biodrami uginając się na kolanach, 
                                          na słowa szalala podskakują unosząc ręce do góry)
i zabawa trwa. /2x  (okręcają się wokół własnej osi)

2. Nie bądź smutny, nie bój żaby,  (dzieci przecząco kręcą głową i placem wskazującym)
ruszaj z nami do zabawy.  (dzieci maszerują w miejscu)
Weź pokonaj ranne trudy,  (dzieci przecierają oczy dłońmi)
bo w przedszkolu nie ma nudy.  (przecząco pokazują palcem wskazującym)
Taka tiki, taka tiki, szalała
i zabawa trwa.

6.) Ponowne wysłuchanie piosenki – próby śpiewania.

2.Matematyka
 

Temat: „Porządkujemy zabawki” – zabawa dydaktyczna.

• zapoznanie z cyfrą 1 drukowana i pisaną,
• kształtowanie umiejętności grupowania obiektów,
• spostrzeganie i wyszukiwanie cyfry 1 na obrazku,
•  wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali i w domu, odkładanie zabawek na 

wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.

Pomoce: ilustracja przedstawiająca salę przedszkolną, plansza z cyfrą 1, sylwety koszy i za-
bawek, magnetofon, płyta CD „Muzyka na każda okazję – wersje instrumentalne”,

Przebieg:
„Porządkujemy zabawki” – zabawa dydaktyczna.

3
1
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Nauczyciel umieszcza na tablicy sylwety koszy na zabawki. Każdy z nich oznaczony jest 
innym rodzajem zabawek: lalka, miś, auto, klocki, puzzle. Obok, przykleja sylwety zaba-
wek: różne rodzaje lalek, misiów, pojazdów, klocków i układanek. Zachęca dzieci, aby 
uporządkowały ten „bałagan” i umieściły zabawki w odpowiednich koszach. 
Liczenie zabawek w poszczególnych koszach:
- Ile jest lalek w pierwszym koszu? /1
- Ile jest samochodów w drugim koszu? /1
- Ile jest klocków w trzecim koszu? /1

Wprowadzenie cyfry 1.
Nauczyciel pokazuje planszę z cyfrą 1. Dzieci wykonują  ćwiczenie z książki „Trefliki  
w przedszkolu- sześciolatek” cz.1, s.16.
Nazywają cyfrę 1 drukowaną i pisaną. Kolorują odpowiednia ilość klocków liczbowych  
i oczek na kostce. Odszukują cyfrę 1 wśród innych, które trzyma Treflinka i kolorują ją.

Wyszukiwanie w sali przedmiotów, których liczba wynosi 1.
Dzieci siedzą w kole na dywanie i mówią rymowankę. Wskazana osoba wyszukuje 
w sali przedmiot np. magnetofon, zegar ścienny, biurko, godło itd.

Jedna jest Treflinka, 
jedna Pani w sali.
Jeden sufit i podłoga,
co widzisz w oddali?

Wskazywanie części ciała i określanie ich liczby.
Każde dziecko ma kartonik z cyfrą 1. Nauczyciel wymienia części ciała, a zadaniem dzie-
ci jest podniesienie kartonika z cyfrą 1, kiedy dana części ciała występuje pojedynczo np. 
nos, głowa, plecy, usta itd.

Pisanie cyfry 1:
- w powietrzu jedna ręką, 
- na plecach kolegi,
- na dywanie,
- po śladzie.

„Mam laleczkę”- zabawa ze śpiewem./płyta CD „Muzyka na każda okazję – wersje in-
strumentalne” nr 15./
Wybrane dziecko spaceruje po kole z lalką  śpiewając wraz z nauczycielem piosenkę, na 
melodię „Mam chusteczkę haftowaną”.

Mam laleczkę, bardzo miłą,
zawsze jest wesoła.
Komu oddam tę laleczkę,
ten wejdzie do koła.
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Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: poruszanie się prawą stroną chodnika „para za parą”.

POPOŁUDNIE
„Gdzie się ukryła jedynka?” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.17.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne łączenie linii przerywanych oraz płynność ruchów 
ręki, ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie poznanej cyfry.
Dzieci rysują palcem, a następnie kredką po dużej cyfrze w ramce. Nazywają rysunki,  
w których ukryła się jedynka. Odszukują ją i piszą po śladzie kolorową kredką. Kolorują 
rysunki i wykonują swój własny wykorzystując cyfrę 1.

„Berek przyjaciel” – zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie zwinności, szybkości, wyszukiwanie przyjaciela i łączenie się w pary.
Zabawa przypomina tradycyjną zabawę w berka. Osoba goniąca musi starać się złapać 
(dotknąć) jedną z osób uciekających, która staje się nowym goniącym berkiem. Każda 
osoba uciekająca przed berkiem może znaleźć sobie "przyjaciela", który może ją wyrato-
wać poprzez podanie jej pomocnej dłoni i stworzenie pary (jednak nie dłużej niż 5 sek.). 

„Treflinka” – lepienie z plasteliny.
Cel: ćwiczenie mięśni paliczkowych, kształcenie umiejętności formowania ulepianek nie 
tylko palcami, ale i całą dłonią, utrwalenie wyglądu cyfry 1.
Dzieci lepią z plasteliny postać Treflinki i cyfrę 1.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym,samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej 
zabawie.
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Dzień 4
Temat dnia:  W łazience

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.5, III.8, I.9, IV.15, I.3, 
I.5, I.2
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie norm i za-
sad, dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
Zabawy i gry stolikowe: „Domino”, układanie puzzli, „Wyszywanki bez igły”.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, umiejętności przewlekania tasiemki przez 
otwory oraz układanie poszczególnych elementów w logiczną całość.
„Bawimy się paluszkami" – zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie motoryki małej, przeliczania w zakresie 5.
„W łazience” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.19.
Cel: zapoznanie z kolejnymi etapami mycia zębów, zachęcenie do wypowiada-
nia się na temat ilustracji, zwrócenie uwagi na oszczędzanie wody.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 2.
Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.8, I.7, I.8, I.5, I.4, III.5
• Temat: „Przybory toaletowe” – malowanie farbami.
• Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru – zestaw nr 2.
Przybory: woreczek gimnastyczny.
Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy w piaskownicy oraz na urządzeniach 
ogrodowych.
Cel: zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń, przestrzega-
nie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym.
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.8, I.7, I.2, IV.2, IV.8, I.9, I.6
„Wzory literopodobne” – ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki” /”Trefliki
w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s. 21./
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki, dokładne łączenie 
kropek.
Zabawa „TAK czy NIE ?”. 
Cel: utrwalenie wiadomości dotyczących czystości i właściwych zachowań
w łazience
„W łazience myjemy zęby i ręce” – ćwiczenia ortofoniczne.
Cel: ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach: kap, chlap, ciur, szur.
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„Zabawy z wodą” – ćwiczenia oddechowe. 
Cel: wdrażanie do zachowania odpowiedniego toru oddechowego  i regulowa-
nia siły wydechu.
„Nasze ręce” – odrysowywanie kredkami.
Cel: doskonalenie umiejętności odrysowywania i cięcia nożycami, wdrażanie 
do estetycznego wykonania pracy.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- przedsiębiorczość.
 
RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę , przestrzeganie norm i zasad, dzie-
lenie się zabawkami z innymi dziećmi.

Zabawy i gry stolikowe: „Domino”, układanie puzzli, „Wyszywanki bez igły”.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, umiejętności przewlekania tasiemki przez otwory oraz 
układanie poszczególnych elementów w logiczną całość.

„Bawimy się paluszkami" – zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie motoryki małej, przeliczania w zakresie 5.
Dzieci siedzą półkolem na dywanie i powtarzają za nauczycielem rymowankę:
„Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak pierwszy nie może, to drugi mu pomoże.  (dzieci stukają rytmicznie kciukiem o dywan,
                                                                     następnie dołączają drugi palec
                                                                     wskazujący i zabawa trwa dalej)
Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak drugi nie może, to trzeci mu pomoże.      (dołączamy następny palec –środkowy)
Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak trzeci nie może, to czwarty mu pomoże.
Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak czwarty nie może, to piąty mu pomoże.
Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak piąty nie może, to rączka mu pomoże.
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Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak rączka nie może, to druga jej pomoże.
Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami,
jak rączki nie mogą, to nóżki im pomogą.

„W łazience” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.19.
Cel: zapoznanie z kolejnymi etapami mycia zębów, zachęcenie do wypowiadania się na 
temat ilustracji, zwrócenie uwagi na oszczędzanie wody.
Dzieci nazywają kolejne etapy mycia zębów. Wymieniają przybory, które są do tego po-
trzebne. Następnie kolorują obrazek.

Informacje dla nauczyciela:
• przed szczotkowaniem zębów nauczyciel rozdaje dzieciom ich szczoteczki,
• przy 1 umywalce może jednocześnie czyścić zęby nie więcej niż 2 dzieci,
• szczoteczki powinny być takoznakowane, aby możliwe było przyporządkowanie szczo-
teczki do dziecka, a każde z nich łatwo rozpoznawało swoją szczoteczkę,
• odkręcamy kran i napełniamy kubeczek wodą,
• niewielką ilością pasty należy posmarować końcówki włosia szczoteczki,
• szczotkowanie należy  wykonywać około 30 minut po posiłku przez 2-3 minuty dbając  
o to, aby oczyścić wszystkie powierzchnie zębowe,
• na koniec zabiegu dziecko powinno dokładnie wypluć resztki pasty z ust, ograniczając do 
minimum połykanie (ewentualnie jamęustną można wypłukać małą ilością wody),
• szczoteczkę po użyciu należy wypłukać i odstawić do wysuszenia w kubeczku główką do 
góry,

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 2.

Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: utrwalenie kolejnych etapów mycia rąk.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Plastyka

Temat: „Przybory toaletowe” – malowanie farbami.

Cele:
• utrwalenie nazw przyborów toaletowych, ich przydatności oraz sposobu używania,
•  rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości,umiejętności wypowiadania się  

w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich 
jak kształt, barwa, wielkość) w postaci prostych kompozycji,

•  wdrażanie do dbałości o higienę osobistą oraz rozumienie znaczenia mycia dla zdro-
wia.
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Pomoce: tamburyno, ilustracje przyborów toaletowych, szczoteczka do zębów, grzebień, 
kubek, pasta do zębów, ręcznik, farby, pędzle.

Przebieg:
Rozwiązywanie zagadek:

Jest w łazience, wycierasz nim ręce. (ręcznik)

Na głowie robi porządek.
Powinien być zawsze czysty.
Chociaż zębów ma rządek,
nie bywa u dentysty.   (grzebień)

Co to jest na pewno wiesz,   
najeżona jest jak jeż.
Lecz nikogo nie kłuje,
tylko zęby szoruje.    (szczoteczka)

Przyjemnie pachnie,
ładnie się pieni,
a brudne ręce
w czyste zamieni.  (mydło)

Jest biała, siedzi w tubie,
zębyczyścić nią lubię.  (pasta do mycia zębów)

Rozmowa na podstawie zagadek:
- Czego używamy do mycia rąk i buzi?
- Kiedy należy myć ręce?
- Co jest potrzebnego umycia zębów?
- Jak często powinniśmy myć zęby?
- Jakie znacie jeszcze inne przybory toaletowe?

„Przybory toaletowe”– zabawa orientacyjno – porządkowa.
Dzieci poruszają się po sali w tempie granym przez nauczyciela na tamburynie. 
Na przerwę w grze zatrzymują się. Gdy usłyszą  hasło „mydło” – naśladują namydlanie 
rąk, na hasło „grzebień” – czesanie włosów, na hasło „szczotka do zębów” – szorowanie 
zębów.

Praca dzieci.
„Przybory toaletowe” - malowanie farbami /praca zespołowa/.

Omówienie powstałych prac przez przedstawicieli zespołów.
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2. Zajęcia ruchowe – zestaw 2
Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru.

Cele:
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
• kształtowanie umiejętności wykorzystania przyboru w trakcie ćwiczeń,
• bezpieczne posługiwanie się przyborem.

Przybory: woreczek gimnastyczny.
Wyjście na plac przedszkolny – zabawy w piaskownicy oraz na urządzeniach ogrodowych.
Cel: zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń, przestrzeganie zasad 
obowiązujących na placu przedszkolnym.

POPOŁUDNIE
„Wzory literopodobne” – ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki” /”Trefliki w przedszko-
lu – sześciolatek” cz.1, s. 21./
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki, dokładne łączenie kropek.

Zabawa „TAK czy NIE?”. 
Cel: utrwalenie wiadomości dotyczących czystości i właściwych zachowańw łazience
Dzieci otrzymują 2 karteczki – zieloną i czerwoną. Nauczyciel wypowiada zdania,a dzie-
ci w zależności od odpowiedzi pokazują karteczkę zieloną /odpowiedź na tak/ lub czer-
woną /odpowiedź na nie/: 
- „po wyjściu z toalety nie musimy myć rąk”,
- „myjemy ręce przed każdym posiłkiem”,
- „zęby myjemy mydłem”,
- „ręcznikiem wycieramy podłogę”,
- „szczoteczką myjemy zęby”.

„Zabawy z wodą” – ćwiczenia oddechowe. 
Cel: wdrażanie do zachowania odpowiedniego toru oddechowego i regulowania siły 
wydechu.
Każde dziecko ma kubek z małą ilością wody oraz słomkę. Dzieci robią bąbelki w wo-
dzie, dmuchając przez słomkę delikatnie, a potem mocno. Zwracanie uwagina nabiera-
niepowietrza nosem i wypuszczanie ustami.

„W łazience myjemy zęby i ręce” – ćwiczenia ortofoniczne.
Cel: usprawnianie narządów mowy i utrwalanie prawidłowej artykulacji.

Woda z kranu kap, kap, kap.
Myję ręce chlap, chlap, chlap.
Woda z kranu ciur, ciur, ciur.
Myję zęby szur, szur, szur.

Nasze przedszkole



Przewodnik metodyczny

63

„Nasze ręce” – odrysowywanie kredkami.
Cel: doskonalenie umiejętności odrysowywania i cięcia nożycami, wdrażanie do estetycz-
nego wykonania pracy.
Każde dziecko odrysowuje swoja rękę, wycina ją i nakleja karteczkę ze swoim imieniem. 
Praca zostanie wykorzystana do zatwierdzenia Kodeksu Przedszkolaka.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.

Dzień 5
Temat dnia:  koDeks PRzeDszkolaka

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.5, I.8, IV.9, III.8, IV.2, 
I.5, I.2
Zabawa z kolegą dowolnie wybraną zabawką.
Cel: wdrażanie do zgodnej, wspólnej zabawy, przestrzeganie ustalonych zasad
„Jesteśmy ostrożni” –ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.22.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowe chodzenie po schodach, zapoznanie ze 
znakiem oznaczającym drogę ewakuacyjną.
„Spacerkiem po przedszkolu” – poszukiwanie znaków oznaczających drogę 
ewakuacyjną.
Cel: zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz jej oznaczeniem w razie zagroże-
nia,kształtowanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionychw for-
mie symbolu /droga ewakuacyjna – bezpieczne schodzenie po schodach/.
„Uwaga niebezpieczeństwo!” – próbna ewakuacja.
Cel: ćwiczenie szybkiej i właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia, utrwalenie  
znajomości drogi ewakuacyjnej.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 2.
Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami.
II Realizowane obszary podstawy programowej: III.5, III.8, II.8, II.2, IV.2, IV.7, 
I.5, I.4
• Temat:„Kodeks  Przedszkolaka" – wspólne redagowanie zasad i norm obo-
wiązujących w grupie.
• Temat: „Wesołe przedszkole” – zabawy rytmiczne przy muzyce.
Wyjście na podwórko – zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wy-
korzystaniem sprzętu terenowego.
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Cel: przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.9, I.7, IV.9, IV.2, II.2, II.1, II.4, I.6
„But do sznurowania” – wycinanie.
Cel: doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, przewlekania ta-
siemki przez otwory /sznurowania/ oraz wiązania na kokardkę; zwrócenie uwa-
gi na to, iż nie zawiązane sznurowadła w butach mogą prowadzić do niebez-
piecznych sytuacji.
„Czyj to bucik?” – zabawa dydaktyczna.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, uwagi, pamięci: zwrócenie 
uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję.
Zabawa „Moje uczucia”.
Cel: kształcenie umiejętności przypisania konkretnych emocji /smutek, radość/ 
do werbalnie przedstawionych sytuacji.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw, przestrzeganie usta-
lonych wspólnie zasad.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- cyfrowe,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- obywatelskie,
- przedsiębiorczość.
 
RANEK 
Zabawa z kolegą dowolnie wybraną zabawką.
Cel: wdrażanie do zgodnej, wspólnej zabawy, przestrzeganie ustalonych zasad.

„Jesteśmy ostrożni” –ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.22.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowe chodzenie po schodach, zapoznanieze znakiem 
oznaczającym drogę ewakuacyjną. Dzieci wypowiadają się na temat ilustracji, określają 
czynności, jakie wykonuje Treflik i Treflinka. Następnie kolorują rysunki według wzoru.

„Spacerkiem po przedszkolu” – poszukiwanie znaków oznaczających drogę ewakuacyjną.
Cel:zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz jej oznaczeniem w razie zagrożenia,kształto-
wanie umiejętności rozumienia informacji przedstawionychw formie symbolu /droga 
ewakuacyjna – bezpieczne schodzenie po schodach/.

Droga ewakuacyjna.
Nauczyciel wychodzi z dziećmi z sali z planem ewakuacyjnym. Przypomina zasady, jak 
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należy chodzić po schodach oraz to, iż zadaniem dzieci jest wyszukiwanie znaków ozna-
czających drogę ewakuacyjną. 
Powrót do swojej sali.

„Uwaga niebezpieczeństwo!” – próbna ewakuacja.
Cel: ćwiczenie szybkiej i właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia,utrwalenie  znajomości 
drogi ewakuacyjnej.

RADY  DOTYCZĄCE  EWAKUACJI 
• po ogłoszeniu alarmu  opuszczamy budynek bez paniki i w spokoju,
• kierujemy się do wyznaczonych miejsc drogą ewakuacyjną,
•  nie wolno zatrzymywać się, ani poruszać w kierunku przeciwnym wyznaczonemu kie-

runkowi ewakuacji,
•  nie wolno podejmować prób przyspieszenia, chodzenia lub schodzenia ze schodów 

przez popychanie, wyprzedzanie i wydawanie okrzyków.

Informacje dla nauczyciela
Procedura  przeprowadzenia próbnej ewakuacji jest opracowana w każdej placówce i na-
uczyciel ma obowiązek  zapoznać się z nią. Należy jednak pamiętać, iż nauczyciel prowa-
dzący daną grupę odpowiada za bezpieczną jej ewakuację. Bezpośrednio po ogłoszeniu 
alarmu ustawia dzieci w pary i wyprowadza do wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi dro-
gami. Następnie udaje się z grupą w miejsce koncentracji i dokładnie sprawdza stan li-
czebny oraz samopoczucie podopiecznych. W przypadku zauważenia czegoś niepokojące-
go zgłasza natychmiast do dyrektora lub kierującego akcją.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 2.

Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Rozwijanie mowy i myślenia

Temat: „Kodeks  Przedszkolaka" – wspólne redagowanie zasad 
i norm obowiązujących w grupie.

Cele: 
• zapoznanie dzieci ze znaczeniem słów: norma, zasada,
• wskazaniu dzieciom właściwych postaw wobec siebie samych,
• rozwijanie mowy dziecka poprzez wypowiadanie się na podany temat,
•  nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie przyjętych 

zasad,
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• wyrabianie poczucia odpowiedzialności wobec siebie i innych,
• integrowanie się z grupą we wspólnej zabawie. 

Pomoce: plansza przedstawiająca Kodeks Przedszkolaka, plansza nr 3, arkusz szarego 
papieru, klej, pisak, kartka format A3, ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu –sześcio-
latek” cz.1., kredki, płyta DVD „Rodzina Treflików”.

Przebieg: 
Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczyciela „Wspólna zabawa”

Bawimy się zabawkami 
z Treflinką i kolegami.
Bo to bardzo  ważna sprawa,
zgodna, wesoła i wspólna zabawa.
Normy i zasady prawie wszystkie znamy,
Kodeks Przedszkolaka dzisiaj ustalamy.
Dzieci muszą wiedzieć, jakie są zasady,
by wspólnie się bawić bez kłótni i zwady.

 Anna Zabielska

Rozmowa na temat wiersza:
- Jak bawimy się w przedszkolu?
- Co to znaczy zgodna zabawa?
- Jakie normy i zasady znamy?
- Co to jest Kodeks Przedszkolaka?
- Dlaczego dzieci powinny znać zasady?

Informacje dla nauczyciela
Norma jest ustaloną, ogólne przyjętą zasadą postępowania, wyznaczającą obowiązek 
określonego zachowania się w danej sytuacji.Wyróżniamy następujące kategorie norm:
- normy prawne,
- moralne,
- obyczajowe,
- religijne.
Normy prawne to reguły zachowania, skonstruowane na podstawie przepisów prawa np.
- wszelkiego rodzaju kodeksy, np. ruchu drogowego, postępowania administracyjnego
- prawa i obowiązki ucznia
Normy moralne to całokształt zachowań  i postaw, oceniany według jakiegoś systemu ocen 
moralnych np.
- prawdomówność,
- szacunek dla innych ludzi, szczególnie starszych,
- troska o najbliższych,
- odpowiednie zachowanie w szkole, na ulicy, w kościele.
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Normy obyczajowe to ogólnie przyjęte zachowania w konkretnych sytuacjach, np.:
- strojenie choinki podczas Świąt Bożego Narodzenia,
- używanie słów: "przepraszam", "dziękuję", "proszę", mówienie "dzień dobry" i "do widze-
nia",
- zwyczaj ustępowania miejsca starszym, przepuszczania kobiet w drzwiach.
Normy religijne to zachowania o charakterze rytualnym, związane z konkretnymi praktyka-
mi religijnymi.

Jak powinien bawić się dobry kolega i dobra koleżanka? – ćwiczenie z książki „Trefliki 
w przedszkolu –sześciolatek” cz.1, s.23.
Dzieci oceniają postępowanie kolegów przedstawionych na ilustracji oraz planszy nr 3. 
Zieloną pętlą otaczają te ilustracje, na których dzieci zachowują się właściwie.

Zapisanie przez nauczyciela na dużej kartce A3 najczęściej pojawiających się ważnych 
stwierdzeń dzieci np.:
- Jest dobry, bo się ze mną bawi,
- Dobra koleżanka powinna być grzeczna,
- Dobra koleżanka jest miła,
- Nie wolno bić się,
- Dobry kolega  wszystkim się dzieli,
- Nikomu nie wolno dokuczać, zabierać zabawek, ani sypać piaskiem,
- Dobry kolega pociesza, gdy jest mi smutno.

Kodeks Przedszkolaka.
Nauczyciel zawiesza w sali arkusz szarego papieru. Umieszcza na nim lub obok planszę 
z Kodeksem Przedszkolaka. Czyta dzieciom zawarte w Kodeksie przedszkolaka zasady 
zachowania. Można tu jeszcze uwzględnić propozycje dzieci, czyli dopisać proponowane 
przez dzieci zasady.

KODEKS PRZEDSZKOLAKA
• Jesteśmy dla siebie mili.
• Bawimy się zgodnie.
• Używamy na co dzień "czarodziejskich słów".
• Pomagamy sobie nawzajem.
• Sprzątamy po zabawie i pracy.
• Nazywamy swoje emocje.
• Przestrzegamy zawartych umów.

Zatwierdzenie przyjętych zasad przez dzieci.
Nauczyciel rozdaje dzieciom wcześniej przygotowane - odrysowane i wycięte rączki  
z naklejonymi  na nie wizytówkami. Zadaniem każdego dziecka jest przyklejenie rączki  
z wizytówką pod kodeksem /podpisanie, wyrażenie zgody/. 
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Zawieszenie na stałe „KODEKSU PRZEDSZKOLAKA” w centralnym miejscu sali, jako zbioru 
przyjętych wspólnie zasad, które od tego dnia będziemy przestrzegać. Przypomnienie dzie-
ciom, iż w domu również obowiązują te zasady tylko z niewielkimi zmianami np. w domu 
słuchamy rodziców, a nie Pani, dzielimy się zabawkami z rodzeństwem, a nie z kolegami itd.
Ważne jest również to, by w ciągu całego roku szkolnego odwoływać się do wspólnie przyję-
tych norm i zasad zachowania obwiązujących w grupie czyli do Kodeksu przedszkolaka.

Oglądanie filmu:
 Film RODZINA TREFLIKÓW - sezon 3 - odc. 3 - "Przyjaźń"

Rozmowa na temat filmu:
- Co robiły Trefliki?
- Jak zachował się Treflik?
- Czy jego zachowanie było właściwe?
- Co zrobił Wujcio i dlaczego?
- W jaki sposób Treflik naprawił tą sytuację?
- Czy zasady, które wspólnie ustaliliśmy w przedszkolu przydałyby się Treflikom?
- Jakbyście je nazwali? /np. KODEKS TREFLIKÓW/

2. Muzyka

Temat: „Wesołe przedszkole” 
– zabawy rytmiczne przy muzyce.

Cele: 
• utrwalenie piosenki, usprawnienia narządów mowy,
• zapamiętywanie i utrwalanie prostych tekstów śpiewanych i rymowanych,
• rozwijanie aktywności muzyczno– ruchowej,
• kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu,
• przełamywanie nieśmiałości.

Pomoce: płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”, magnetofon, tamburyno.

Przebieg:
1. Przypomnienie piosenki „Wesołe przedszkole” sł. i muz. Jolanta Zapała wspólnie z dzieć-
mi odśpiewanie pierwszej zwrotki i refrenu, ilustracja ruchem piosenki.

Ref: Wesołe, wesołe przedszkole, (dzieci tworzą koło, chwytają się za ręce  
                                                  i stoją w miejscu)
zatańczmy więc razem w kole.
Przygodo wyruszaj z nami,  (dzieci puszczają się za ręce i maszerują 
                                          poruszając się rytmicznie do  środka kółka)
wraz z Treflikami.
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1.Wszystkie dzieci i Trefliki,
tańczą z nami taka tiki.  (poruszają biodrami uginając rytmicznie kolana,
                                     aż do przysiadu)
Wyginają się na boki,  (dzieci wyginają się raz na bok lewy raz naprawy)
znają tańca tego kroki.  (klaszczą w dłonie)

Taka tiki, Taka tiki, szalala (poruszają biodrami uginając się na kolanachi na słowa
                                         szlala podskakują unosząc ręce do góry)
i zabawa trwa. /2x   (okręcają się wokół własnej osi)

2. Nie bądź smutny, nie bój żaby, (dzieci przecząco kręcą głową i placem wskazującym)
ruszaj z nami do zabawy.  (dzieci maszerują w miejscu)
Weź pokonaj ranne trudy,  (dzieci przecierają oczy dłońmi)
bo w przedszkolu nie ma nudy. (przecząco pokazują palcem wskazującym)
Taka tiki, taka tiki, szalala
i zabawa trwa.

2) Nauka drugiej zwrotki piosenki „ Wesołe przedszkole”  poprzez powtarzanie 
za nauczycielem krótkich wersów piosenki.

3) Ćwiczenia logorytmiczne – „ Treflikowe rytmy”.
Dzieci recytują rytmicznie tekst wykonując jednocześnie wskazane przez nauczyciela ru-
chy.

Rączki w górze pokręcimy,  (dzieci wyciągają ręce wysoko i naśladują 
                                          wkręcanie żarówki)
dziś z Treflinką się bawimy.  (dzieci rytmicznie tupią trzymając ręce pod boki)
Kluczem buzie zamykamy,  (naśladują zamknięcie kluczem buzi)
do kieszeni klucz chowamy.  (naśladują schowanie klucza do kieszeni)
Klaśnij w dłonie raz, dwa, trzy,  (3 klaśnięcia)  
i zaśpiewaj Ty.   

Nauczyciel wybiera dziecko, które staje w środku koła i  próbuje zaśpiewać piosenkę 
samo, pozostała grupa dzieci włącza się w refren.Podczas refrenu  kilkoro dzieci (orkie-
stra) wystukuje rytm na tamburynach. Po wykonaniu piosenki wszystkie dzieci nagradzają 
się brawami. Można powtórzyć zabawę logorytmicznąi solowe odtwarzanie piosenek, 
jeśli dzieci są tym zainteresowane.
Pani tłumaczy dzieciom, że czarodziejski klucz otwiera buzie tylko wtedy, gdy należy śpie-
wać lub odpowiadać na pytania nauczyciela.

Wyjście na podwórko – zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wykorzysta-
niem sprzętu terenowego.
Cel: przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy.
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POPOŁUDNIE
„But do sznurowania” – wycinanie.
Cel: doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami, przewlekania tasiemki 
przez otwory /sznurowania/ oraz wiązania na kokardkę; zwrócenie uwagi na to, iż nie 
zawiązane sznurowadła w butach mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Dzieci wycinają z wycinanki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” but. Nauczyciel robi 
otwory służące do sznurowania. Następnie dzieci biorą sznurowadło i uczą się prawidło-
wego sznurowania /przeciągają sznurowadło przez otwory/.

„Czyj to bucik?” – zabawa dydaktyczna.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, uwagi, pamięci: zwrócenie uwagi na 
używanie zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję.
Dzieci siedzą w kręgu na dywanie z wyprostowanymi nogami zwróconymi w kierunku 
środka koła. Każde dziecko zdejmuje po jednym kapciu, który wędruje na środek (drugi 
kapeć pozostaje na nodze). Wszystkie dzieci mówią słowa wierszyka:

„Mam ja problem bardzo wielki, komu oddać pantofelki”
Po tych słowach nauczyciel podaje imię dziecka, które wstaje i wybiera jeden z kapci le-
żących na środku, a następnie szuka właściciela. Gdy dziecko znajdzie właściciela mówi 
„proszę”, a dziecko odbierające kapcia „dziękuje”. Teraz dziecko obdarowane kapciem 
będzie szukało kolejnego właściciela po słowach wierszyka.
Po kolejnych powtórzeniach dzieci mogą usiąść w siadzie klęcznym, tak, aby drugi bucik 
nie był widoczny. Utrudni to nieco poszukiwanie właściciela pantofelka.

Zabawa „Moje uczucia”
Cel: kształcenie umiejętności przypisania konkretnych emocji /smutek, radość/ 
do werbalnie przedstawionych sytuacji.
Dzieci otrzymują od nauczyciela karty ze smutną i wesołą miną, nauczyciel czyta dzie-
ciom krótkie zdania opisujące różne sytuacje. Zadaniem dzieci jest podniesienie karty  
z taką emocją, którą one odczuwają w przedstawionej sytuacji:
- za dobre zachowanie dostałem nagrodę,
- razem z rodzicami pojadę na wycieczkę rowerową,
- boli mnie ząb,
- brat przeszkadza mi w zabawie,
- kolega mnie bije,
- popsuła mi się moja zabawka,
- pani mnie pochwaliła,
- idę z rodzicami do kina,
- w przedszkolu wszystkie dzieci mnie lubią.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw, przestrzeganie ustalonych 
wspólnie zasad.
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Ruch drogowy

TEMAT KOMPLEKSOWY:  
RUCH DROGOWY

Dzień 1
Temat dnia:  PRzechoDzimy PRzez jezDnię

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.7, IV.19, IV.2, IV.11, 
III.5, I.5, I.2
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej           
zabawie.
Montowanie gazetki związanej z tematyką tygodnia -  rozmowa na temat ilu-
stracji.
Cel: zachęcenie dzieci do zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi, wpro-
wadzenie do tematyki tygodnia o ruchu drogowym, zwrócenie uwagi na po-
prawność wypowiedzi pod względem gramatycznym.
„Samochody i garaże” – budownictwo z różnego rodzaju klocków.
Cel: kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości, porównywanie wiel-
kości pojazdów i budowli.
„Bezpieczna podróż w samochodzie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przed-
szkolu – sześciolatek” cz.1, s.28.
Cel: zwrócenie uwagi na obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach lub siedzi-
skach ze względu na ich bezpieczeństwo, kształcenie umiejętności tworzenia 
zdań i dzielenia ich na słowa.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 3.
Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkami.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.4, IV.5, III.5, I.8, I.5, 
I.6, III.5, I.4, III.7
• Temat: „Ulica”- wprowadzenie wiersza Beaty Matusiak.
• Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru - zestaw nr 3.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad – Kodeksu Przedszkolaka.
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Ruch drogowy

Spacer na skrzyżowanie ulic z sygnalizacją świetlną.
Cel: obserwowanie ruchu drogowego; powiązanie zachowań pieszych z kolo-
rami sygnalizacji świetlnej, wyjaśnienie przeznaczenia sygnalizacji świetlnej, 
pasów, wybranych znaków drogowych;ćwiczenie umiejętności prawidłowego 
przechodzenia przez jezdnię 
w miejscach oznakowanych /sygnalizacja świetlna, pasy/ i nieoznakowanych 
oraz poruszania się po chodniku.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, I.8, IV.9, IV.5, II.7, III.8, 
IV.9, I.6, I.7
„Bezpieczna droga do domu” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu  
– sześciolatek” cz.1, s.29.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości,zapoznanie z wyglądem niektórych znaków 
drogowych tj. przejście dla pieszych, uwaga dzieci, zakaz ruchu rowerom.
„Samochody i garaże” – zabawa bieżna.
Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się bez potrącania innych.
Fragmentaryczna nauka 1 zwrotki wiersza pt. „Ulica” Beaty Matusiak-  
-Owczarek.
Cel: ćwiczenie pamięci mechanicznej, kształcenie umiejętności powtarzania 
za nauczycielką krótkich fragmentów rytmicznych.
Zabawy i gry stolikowe: „Domino obrazkowe”, układanie puzzli, memory.
Cel: kształcenie umiejętności łączenia poszczególnych elementów w logiczną 
całość, ćwiczenie spostrzegawczości poprzez łączenie obrazków w pary. 
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samo-
chodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- obywatelskie.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczonemiejsce po skończonej  
zabawie.

Montowanie gazetki związanej z tematyką tygodnia -rozmowa na temat ilustracji.
Cel: zachęcenie dzieci do zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi, wprowadzenie 
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do tematyki tygodnia o ruchu drogowym, zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi 
pod względem gramatycznym.

„Samochody i garaże” – budownictwo z różnego rodzaju klocków.
Cel: kształcenie wyobraźni przestrzennej, pomysłowości, porównywanie wielkości pojaz-
dów i budowli.

„Bezpieczna podróż w samochodzie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek” cz.1, s.28.
Cel: zwrócenie uwagi na obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach lub siedziskach ze 
względu na ich bezpieczeństwo, kształcenie umiejętności tworzenia zdań i dzielenia ich 
na słowa.
Dzieci opowiadają w jaki sposób codziennie przyjeżdżają do przedszkola i wracają do 
domu. Układają cztery zdania do ilustracji, liczą w nich słowa i rysują tyle kresek z ilu 
słów składają się poszczególne zdania. Następnie kolorują według wzoru fotelik samo-
chodowy.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 3.
1. „Zmień kierunek marszu”– zabawa orientacyjno – porządkowa.
Marsz po obwodzie koła przy dźwiękach tamburyna, na mocniejsze uderzenia zmiana 
kierunku marszu.
2. „Jadą pojazdy”- zabawa ruchowa z elementem biegu.
Dziecibiegają  po sali w różne kierunki, bez potrącania się, naśladowanie odgłosu pojaz-
dów, samochodu, karetki pogotowia, motoru, traktora, policji. 
3. „Jedziemy rowerem”- ćwiczenia mięśni nóg.
Dzieci leżą na plecach i naśladują jazdę rowerem, powolne - jazda pod górę, szybka - z górki, 
umiarkowana - po równej drodze.

Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkami.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia

Temat: „Ulica”-wprowadzenie wiersza Beaty Matusiak.

Cele:
•  zapoznanie dzieci z miejscami przejścia dla pieszych, wprowadzenie do globalnego 

czytania ,,pasy, sygnalizator, znak”, rozwijanie umiejętności liczenia słów w zdaniu,
•  kształtowanie uwagi i spostrzegawczości podczas zmiany świateł na sygnalizatorze  

z czerwonego na zielone oraz odwrotnie,
• wdrażanie do bezpiecznego zachowania się na ulicy.
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Pomoce: plansza przedstawiająca przejście dla pieszych, krążki czerwone i zielone, tam-
buryno, sznurek lub skakanki do wyznaczenia ulicy, płyta CD z nagranymi odgłosami 
samochodów, kredki, książka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1.

Przebieg:
1. Powitanie rymowanką: 

Witam Was, witam Was, na dywanie usiąść czas, bo zajęcia zaczynamy, cichuteńko, 
już słuchamy.

2. Słuchanie dźwięków dochodzących z ulicy.
3. Zapoznanie z wierszem ,,Ulica”

Gdy przez ulicę chcesz przejść,
poszukaj do tego przeznaczonych miejsc.
Tam, gdzie znak, sygnalizator, pasy,
one przejścia dla pieszych wyznaczają trasy. 
W lewo, w prawo, w lewo spójrz,
gdy nic nie jedzie, do przodu rusz. 

Gdy na  sygnalizatorze 
czerwone światło świeci,
spokojnie na chodniku 
stoją wszystkie dzieci.
Gdy widzą  światło zielone,
– mogą iść, przejście dozwolone. 
Krokiem szybkim, bez biegania,
bez podskoków, ociągania.
Przez ulicę pewnie przejdź
i na chodnik sprawnie wejdź.

Ostrożność i rozwaga,
niech zawsze ci  towarzyszą,
Niech wszystkie przedszkolaki o tym usłyszą.
Bezpieczeństwo to ważna rzecz,
Od wygłupów więc się strzeż! 

4. Omówienie treści wiersza:
- W jakich miejscach przechodzimy przez ulicę? 
- Jakie zasady obowiązują pieszego na przejściu? 
- Co to znaczy ostrożność i rozwaga?

5. Zabawa ruchowa ,,Piesi” – nauczyciel pokazuje koła zielone lub czerwone a dzieci 
odpowiednio reagują, gdy zielone idą sprawnym krokiem, gdy czerwone zatrzymują się. 
Powtarzają fragment wiersza: 
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„Na sygnalizatorze czerwone światło świeci,
spokojnie na chodniku stoją dzieci.
Widząc światło zielone 
– można iść, przejście dozwolone. 
Krokiem szybkim, bez biegania,
bez podskoków i ociągania.
Przez ulicę pewnie przejdź
i na chodnik sprawnie wejdź.”

Następnie nauczyciel za pomocą sznurka wyznacza ulicę, dzieci ustawiają się w szeregu 
przed ulicą i powtarzają kolejny fragment wiersza, improwizując go ruchem:  

„W lewo, w prawo,w lewo spójrz, 
nic nie jedzie do przodu rusz.”

6. Zadanie w kartach pracy „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, str.24. Czytanie 
przez nauczyciela podpisów pod ilustracjami. Wyklaskiwanie z podziałem na głoski i sy-
laby. 

7. Zakończenie – odkładanie kart pracy i kredek.

2. Zajęcia ruchowe - zestaw 3.
Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru.

Cele:
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
• zapoznanie się z ćwiczeniami w parach z przyborem,
• kształtowanie umiejętności współpracy w parach.

Przybory:  szarfy.

Czynności organizacyjno – porządkowe
Zbiórka, powitanie.
Omówienie tematu i celów zajęć.

Część wstępna 
„Zdobądź szarfę w parze” – zabawa ruchowa.
Dzieci biegają po sali. Prowadzący rozrzuca tyle szarf ile jest par. Na hasło „zdobądź 
szarfę” dzieci siadają parami przy najbliższej szarfie, w siadzie o nogach ugiętych chwy-
tają palcami stóp i unoszą w górę. Przy każdej szarfie powinny znajdować się dwie osoby. 
Ta para, która wykona polecenie jako ostatnia wykonuje karne zadanie np. 5 pajacyków, 
5 przysiadów itp.
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Część główna
Dzieci dobierają się w pary i pobierają jedną szarfę.
– ćwiczący siedzą naprzeciwko siebie w odległości około pół metra, szarfa ułożona  
w kółeczko, leży między ćwiczącymi, nogi ugięte, a palce stóp trzymają brzeg szarfy. 
Ruch: przesuwamy szarfę jedna osoba do siebie, w tym samym czasie druga osoba od 
siebie po kilku sekundach zmiana,
– pozycja wyjściowa jak wyżej. Ruch: przeciągamy stopami szarfę na swoją stronę,
– pozycja wyjściowa jak wyżej. Ruch: palcami stóp przesuwamy szarfę w prawą stronę 
tak, żeby zatoczyła koło, a potem zmiana kierunku,
– rozkrok plecami do siebie w odległości około pół metra, jedna z osób ćwiczących trzy-
ma szarfę za końce, obie osoby ćwiczące ramiona na szerokość barków wyciągnięte  
w przód. Ruch: obaj ćwiczący wykonują skłon tułowia w przód, następnie wyprost tułowia 
z jednoczesnym wznosem ramion w górę i przekazaniem szarfy nad głową do osoby 
współćwiczącej, ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie. Ważne, żeby przy przekazywaniu 
szarfy nad głową nie odchylać głowy do tyłu głowa zostaje między ramionami,
– pozycja wyjściowa jak wyżej. Ruch: Obaj ćwiczący wykonują skręt T w swoją prawą 
stronę.Osoba przekazuje szarfę osobie współćwiczącej, następnie skręt w swoją lewą 
stronę i znowu osoba z szarfą przekazuje szarfę osobie współćwiczącej. Ćwiczenie po-
wtarzamy kilkakrotnie. Szarfa podczas ćwiczenia jest cały czas napięta,
– obaj ćwiczący w leżeniu przodem twarzą do siebie na odległość wyprostowanych ra-
mion jedna z osób ćwiczących trzyma szarfę. Ruch: osoba z szarfą ugina ramiona i prze-
nosi napiętą szarfę za głowę na łopatki, następnie prostuje ramiona i przekazuje szarfę 
osobie współćwiczącej, która w ten sam sposób wykonuje ćwiczenie. Powtarzamy kilka-
krotnie.

Część końcowa.
Ćwiczenia oddechowe.
Jeden ćwiczący w siadzie skrzyżnym, drugi ćwiczący stoi obok i trzyma w ręku szarfę. 
Koniec szarfy znajduje się na wysokości twarzy osoby będącej w siadzie skrzyżnym. Za-
daniem osoby siedzącej jest tak dmuchnąć w szarfę, żeby ta się poruszyła. Zmiana  
w parach.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad – Kodeksu Przedszkolaka.

Spacer na skrzyżowanie ulic z sygnalizacją świetlną.
Cel: obserwowanie ruchu drogowego; powiązanie zachowań pieszych z kolorami sygna-
lizacji świetlnej, wyjaśnienie przeznaczenia sygnalizacji świetlnej, pasów, wybranych zna-
ków drogowych; ćwiczenie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię  
w miejscach oznakowanych /sygnalizacja świetlna, pasy/ i nieoznakowanych oraz poru-
szania się po chodniku.
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POPOŁUDNIE
„Bezpieczna droga do domu” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.29.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości,zapoznanie z wyglądem niektórych znaków drogowych 
tj. przejście dla pieszych, uwaga dzieci, zakaz ruchu rowerom.

„Samochody i garaże” – zabawa bieżna.
Przybory: Krążki lub kółka.
Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się bez potrącania innych.
Nauczyciel wyznacza teren zabawy i miejsce postoju dla samochodów- 2, 3 duże garaże. 
Rozdaje dzieciom kółka lub krążki, które będą służyły w czasie zabawy 
za kierownicę. Na sygnał dzieci-samochody wybiegają z kierownicami w rękach
iporuszają się w różnych kierunkach, naśladując trąbienie samochodów. Na drugi sygnał 
zatrzymują się w miejscui cichutko, bez trąbienia, każdy samochód wraca 
do garażu.

Fragmentaryczna nauka 1 zwrotki wiersza pt. „Ulica” Beaty Matusiak.
Cel: ćwiczenie pamięci mechanicznej, kształcenie umiejętności powtarzania 
za nauczycielką krótkich fragmentów rytmicznych.

Zabawy i gry stolikowe: „Domino obrazkowe”, układanie puzzli, memory.
Cel: kształcenie umiejętności łączenia poszczególnych elementów w logiczną całość, ćwi-
czenie spostrzegawczości poprzez łączenie obrazków w pary.

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.
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Dzień 2
Temat dnia:  baWimy się bezPiecznie

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.1, IV.2, IV.6, IV.9, IV.12, I.5
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym. 
Cel: wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy, poszanowanie zabawek.
„Rymujemy słowa” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.27.
Cel: kształcenie umiejętności dzielenia słów na sylaby, łączenie w pary zdjęć, 
których nazwy rymują się.
„Samochody” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy.
„Jakiego samochodu nie ma?” – ćwiczenie spostrzegawczości.
Cel: kształcenie koncentracji, uwagi, pamięci, rozróżnianie samochodów ze 
względu na ich charakterystyczne cechy /barwa, wielkość, przeznaczenie…/
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 3.
Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: przestrzeganie kolejnych etapów mycia rąk.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.5, III.5, I.5, IV.8, I.7, 
III.5, I.2, I.6, II.8, I.4, I.2
• Temat: „Niebezpieczna zabawa”- wypowiedzi dzieci na podstawie serii ob-
razków.
• Temat: „Na skrzyżowaniu” – malowanie farbą plakatową. 
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad, próby sa-
modzielnego rozwiązywania zaistniałych podczas zabaw problemów.
Spacer w okolicy przedszkola – wyszukiwanie znaków przejście dla pieszych, 
droga dla rowerów.
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.5, IV.2, III.5, III.8, IV.9, I.6
„Jeździmy bezpiecznie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, s.26.
Cel: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze, hulaj-
nodze, wrotkach /kask, ochraniacze/; utrwalenie znajomości znaków drogo-
wych tj. droga dla rowerów.
„Jedzie pociąg z daleka” – zabawa ruchowa ze śpiewem. /płyta CD „Muzyka 
na każdą okazję” –wersje wokalne nr 8/.
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Cel: bezpieczne poruszanie się jedno dziecko za drugim w rytm określonej 
melodii, naśladowanie odgłosów pociągu.
„Obrazkowy pociąg” – układanie domina obrazkowego przez dzieci.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, uwagi.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym. 
Cel: wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy, poszanowanie zabawek.

„Rymujemy słowa” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.27.
Cel: kształcenie umiejętności dzielenia słów na sylaby, łączenie w pary zdjęć, których 
nazwy rymują się.
Dzieci dzielą nazwy przedmiotów na sylaby i kolorują tyle kółek z ilu sylab składa się 
każde słowo. Następnie łączą w pary zdjęcia, których nazwy rymują się.

„Samochody” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy.
Przybory: Krążki lub kółka.
Rozdanie dzieciom kółek lub krążków, które będą służyły w czasie zabawy za kierownicę. 
Na sygnał dzieci-samochody wybiegają z kierownicami  w rękach i poruszają się w róż-
nych kierunkach, naśladując trąbienie samochodów. Na drugi sygnał, uważnie patrzą 
jaki krążek podniesie nauczyciel w górę. Jeżeli czerwony, oznacza to , że wszystkie samo-
chody muszą się zatrzymać. Żółty – stać w miejscu i przygotować się do jazdy. Zielony  
– wszystkie samochody jeżdżą.

„Jakiego samochodu nie ma?” – ćwiczenie spostrzegawczości.
Cel: kształcenie koncentracji, uwagi, pamięci, rozróżnianie samochodów ze względu na 
ich charakterystyczne cechy /barwa, wielkość, przeznaczenie…/
Na środku dywanu zgromadzone są samochody /od 5 do 8 w zależności od możliwości 
grupy/.Dzieci siedzą w kole.Wskazana przez nauczyciela osoba wychodzi z sali do ła-
zienki lub staje za parawanem. Dziecko, wyznaczone przez nauczyciela chowa jeden 
wybrany przez siebie samochód do worka. Dziecko, które było za parawanem wchodzi 
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do środka koła i próbuje odgadnąć jakiego samochodu nie ma. Jeżeli odgadnie, wyjmu-
je samochód z worka, sprawdza, czy odpowiedź była poprawna i stawia go na dywanie. 
Dzieci, które brały udział w zabawie wybierają następne osoby.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 3.

Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: przestrzeganie kolejnych etapów mycia rąk.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia 

Temat: „Niebezpieczna zabawa”- wypowiedzi dzieci 
na podstawie serii obrazków.

Cele:
• zapoznanie dzieci z zagrożeniami wynikającymi z zabaw w miejscach niedozwolonych,
•  kształtowanie spostrzegawczości i rozwijanie logicznego myślenia podczas układania 

opowiadania wg kolejności zdarzeń,
• wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas zabaw.

Pomoce: plansza nr 4 „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”, kredki, tamburyno, książka 
„Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1.

Przebieg:
1. Powitanie. – „Witam Was, witam Was, na zajęcia przyszedł czas”.
Dzieci siedzą w kręgu.
– Witam Was, witam Was, na zajęcia przyszedł czas.

2. Wprowadzenie: 
Słuchanie wiersza pt.,,Piłka” Beaty Matusiak.

Jaka piękna piłka nożna,
czy na ulicy bawić się nią można?
Oj nie, nie! Oj nie, nie!
To by mogło skończyć się źle! 
Ulica bowiem do zabaw nie służy,
na niej samochód szybki i duży.
I to nie jeden, ani dwa,
lecz wiele aut z prędkością do przodu gna.
Piłkę zabierz na boisko lub plac,
tam możesz się bawić i bezpiecznie grać.
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Rozmowa na temat wiersza:
- Co może się stać, kiedy gramy w piłkę zbyt blisko ulicy?
- Jakie miejsca służą do zabaw?

3. Opowiadanie na podstawie serii obrazków /plansza nr 4 „Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek”.
Nauczyciel pokazuje dzieciom planszę z 4 obrazkami. Dzieci opisują, co widzą na każdej 
tworząc opowiadanie o tym, co może się stać podczas zabaw przy ulicy.
4. Zabawa ruchowa ,,Skaczące piłki małe i duże”. 
Nauczycielka wystukuje wolny rytm na tamburynie – dzieci duże piłki podskakują wysoko 
obunóż, przy szybszym tempie zamieniają się w małe piłeczki skacząc rytmicznie. 
5. „Zachowujemy się bezpiecznie”- ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, s.25.
Dzieci rysują kredką po przerywanych liniach tych ilustracji, na których Treflinka i Treflik 
zachowują się bezpiecznie. Następnie kolorują światła na sygnalizatorze.
6. Zakończenie – dzieci odkładają karty pracy, kredki.
 Opracowała:  Beata Matusiak 

2. Plastyka

Temat: „Na skrzyżowaniu” 
– malowanie farbą plakatową.

Cele:
•  utrwalenie wiadomości zdobytych podczas spaceru i przedstawienie ich za pomocą 

plastycznych środków wyrazu, utrwalenie kolorystyki świateł sygnalizatora oraz niektó-
rych znaków drogowych np. przejście dla pieszych, 

•  kształcenie umiejętności właściwego zaplanowania przestrzeni na kartce papieru oraz 
doboru odpowiednich barw,

•  zwrócenie uwagi na prawidłowe posługiwanie się narzędziem malarskim /pędzlem/,
• wdrażanie do estetycznego wykonania pracy, inwencji twórczej.

Pomoce: ilustracje na gazetce tematycznej, farby plakatowe, pędzle, kubki z wodą, kart-
ki z bloku rysunkowego,

Przebieg:
Punkt wyjścia do działań plastycznych.
Podsumowanie  wiadomości ze spaceru – dzielenie się przez dzieci spostrzeżeniami.

Recytacja wiersza „Ulica” Beaty Matusiak.
Gdy przez ulicę chcesz przejść,
poszukaj do tego przeznaczonych miejsc.
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Tam, gdzie znak, sygnalizator, pasy 
one przejścia dla pieszych wyznaczają trasy. 
W lewo, w prawo, w lewo spójrz,
gdy nic nie jedzie, do przodu rusz. 

Gdy na  sygnalizatorze 
czerwone światło świeci,
spokojnie na chodniku 
stoją wszystkie dzieci.
Gdy widzą  światło zielone 
– mogą iść, przejście dozwolone. 
Krokiem szybkim, bez biegania,
bez podskoków i ociągania.
Przez ulicę pewnie przejdź
i na chodnik sprawnie wejdź.

Ostrożność i rozwaga 
niech zawsze ci  towarzyszą.
Niech wszystkie przedszkolaki o tym usłyszą.
Bezpieczeństwo to ważna rzecz,
od wygłupów więc się strzeż! 

Wykonanie pracy przez dzieci.

Zorganizowanie wystawy prac.
Każde dziecko przedstawia innym swoją pracę.

„Samochody” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
Przybory: Krążki lub kółka.
Rozdanie dzieciom kółek lub krążków, które będą służyły w czasie zabawy za kierownicę. 
Na sygnał dzieci-samochody wybiegają z kierownicami  w rękach i poruszają się w róż-
nych kierunkach, naśladując trąbienie samochodów. Na drugi sygnał, uważnie patrzą 
jaki krążek podniesie nauczycielka w górę. Jeżeli czerwony, oznacza to, że wszystkie sa-
mochody muszą się zatrzymać. Żółty – stać w miejscu i przygotować się do jazdy. Zielony 
– wszystkie samochody jeżdżą.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad,próby samodzielnego 
rozwiązywania zaistniałych podczas zabaw problemów.

Spacer w okolicy przedszkola – wyszukiwanie znaków przejście dla pieszych i droga dla 
rowerów.
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POPOŁUDNIE
„Jeździmy bezpiecznie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, 
s.26.
Cel: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze, hulajnodze, 
wrotkach /kask, ochraniacze/; utrwalenie znajomości znaków drogowych tj. droga 
dla rowerów.

„Jedzie pociąg z daleka” – zabawa ruchowa ze śpiewem. /płyta CD „Muzyka na każdą 
okazję” – wersje wokalne nr 8/.
Cel: bezpieczne poruszanie się jedno dziecko za drugim w rytm określonej melodii, na-
śladowanie odgłosów pociągu.
Dzieci ustawione jedno za drugim są wagonikami. Na początku stoi nauczyciel - lokomo-
tywa.  Po każdej zwrotce następuje zmiana lokomotywy. Nauczyciel idzie na koniec rzędu,  
a następne dziecko jest lokomotywą i prowadzi wagoniki.

„Obrazkowy pociąg” – układanie domina obrazkowego przez dzieci.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji, uwagi.
Dzieci siedzą półkolem na dywanie. Nauczyciel rozdaje dzieciom domino. Ostatnią kost-
kę  kładzie na dywanie /to jest lokomotywa/. Dzieci kolejno, zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara doczepiają wagoniki, czyli kostki, które pasują obrazkami np. piłka do piłki. 
Zabawa trwa do momentu, aż wszystkie kostki domina zostaną wyłożone. Jeżeli komuś 
zostanie kostka której nie możemy dołożyć, oznacza to, że wagonik zostaje i nie może  
z nami wyruszyć w podróż. Kładziemy go na środek dywanu i przy następnym układaniu 
jest lokomotywą.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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Dzień 3
Temat dnia:  numeRy alaRmoWe

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.5, IV.2, IV.5, IV.7, I.9,  I.5
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Cel: wzajemne uznawanie praw do zabawy i do uczestnictwa w zabawie, prze-
strzeganie ustalonych zasad.
„Jaki to pojazd?” – Ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu –sześciolatek” 
cz.1, s.30.
Cel: zapoznanie z numerami alarmowymi, utrwalenie wiedzy z zakresu znajo-
mości ruchu drogowego, kształcenie umiejętności przyporządkowania samo-
chodu do odpowiedniej osoby.
„Zabawa w przedszkolu„ – zabawa ruchowa ze śpiewem. /”Muzyka na każdą 
okazję – wersje instrumentalne” nr 22. 
Cel: doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni do przodu, do 
tyłu, w lewo, w prawo; odzwierciedlanie treści słownej za pomocą ruchu.
„Rób to, co ja” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Cel: doskonalenie umiejętności naśladowania ruchów partnera, ćwiczenie 
spostrzegawczości
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 3.
Czynności toaletowe – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed 
posiłkami.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.5, IV.5, IV.15, IV.12, 
III.8, I.4, I.2, IV.9
• Temat:  „Zebra to nie tylko zwierz” – zabawa przy piosence.
Słowa i muzyka: Jolanta Zapała
• Temat: „Samochody” – zabawa dydaktyczna.
Spacer w okolicy przedszkola. 
Cel: wyszukiwanie przedmiotów w kształcie koła /koła samochodów, rowerów, 
znaki drogowe itp./, przestrzeganie pieszego ruchu drogowego. 
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.8, III.5, IV.11, IV.15, 
IV.5, IV.2, I.6, I.7
„Wóz strażacki” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.32.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne rysowanie wzorów poprzez łączenie kro-
pek, prawidłowe trzymanie kredki. 
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„Samochody” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy.
„Kto pierwszy bezpiecznie dojedzie do domu” - konstruowanie i rozgrywanie 
gry planszowej.
Cel: rozwijanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach 
pełnych napięć,kształtowanie odporności emocjonalnej, umiejętności liczenia 
w zakresie 6,wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych reguł i zasad 
gry planszowej. 
„Powiedz, co widzisz na obrazku?” – układanie zagadek słownych przez dzieci.
Cel: ćwiczenia słownikowe, kształcenie umiejętności rozpoznawania przed-
miotów za pomocą charakterystycznych cech / kolor, kształt, przeznaczenie/
Zabawy według zainteresowań dzieci.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- obywatelskie,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
Cel: wzajemne uznawanie praw do zabawy i do uczestnictwa w zabawie, przestrzeganie 
ustalonych zasad.

„Jaki to pojazd?” – Ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.30.
Cel: zapoznanie z numerami alarmowymi, utrwalenie wiedzy z zakresu znajomości ruchu 
drogowego, kształcenie umiejętności przyporządkowania samochodu do odpowiedniej 
osoby.

„Zabawa w przedszkolu„ – zabawa ruchowa ze śpiewem. /”Muzyka na każdą okazję  
– wersje instrumentalne” nr 22/.
Cel: doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni do przodu, do tyłu, w lewo, 
w prawo; odzwierciedlanie treści słownej za pomocą ruchu.
Dzieci śpiewają piosenkę na melodię „Pingwin” i ilustrują jej treść ruchem.

O jak przyjemnie i jak wesoło w przedszkolu bawić się, się, się. (dzieci chodzą w kole
                                                                                            trzymając się za ręce)
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa,  (wysuwają do przodu najpierw prawą,  później 
                                                     lewą nogę)
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Do przodu, do tyłu i raz, dwa trzy. (podskakują najpierw do przodu, później do
                                                    tyłu, a następnie klaszczą w dłonie)

„Rób to, co ja”– zabawa ruchowo – naśladowcza.
Cel: doskonalenie umiejętności naśladowania ruchów partnera, ćwiczenie spostrzegawczości.
Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko wykonuje dowolny ruch, drugie naśladuje.
Pokazywanie numeru alarmowego112 za pomocą wskazywania części twarzy.
Dzieci pokazują na nos = 1, na usta =1, na oczy =2

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 3.

Czynności toaletowe – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkami.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Muzyka

Temat: „Zebra to nie tylko zwierz” – zabawa przy piosence.
Słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Cele:
• umuzykalnienie dzieci,
• kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej, reakcja na „stop” w muzyce,
• ilustracja ruchowa piosenki,
• zapamiętywanie i odtwarzanie prostych rytmów.

Pomoce: płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek. Sylwety”, odtwarzacz CD, kolo-
rowe krążki, bębenek

Przebieg :
1. Zabawa do piosenki: 
• Dzieci podskakują podczas refrenu piosenki na słowa „znaki maja jedną nogę” staja 
na jednej nodze, naśladując drogowe znaki,
• podczas zwrotki nauczycielka śpiewa, pokazując przy tym kolorowe krążki: czerwony 
- dzieci stoją,  zielony – dzieci maszerują w rytm muzyki piosenki,
• podczas drugiej zwrotki dzieci rytmicznie podskakują.

„ Zebra to nie tylko  zwierz” sł. i muz. Jolanta Zapała
Ref: Znaki, znaki kolorowe,
znaki drogowe.
Znaki maja jedną nogę
i wskazują drogę.



Przewodnik metodyczny

87

Ruch drogowy

Zebra przecież dobrze wiesz to nie tylko zwierz. /2x
1. Gdy czerwone światło świeci,
stoją grzecznie wszystkie dzieci.
Gdy zaświeci się zielone,
przejdź na drugą stronę.

2. Przepisy wszyscy znają,
tu je dzieci przestrzegają.
Znasz zasady boś nie tchórz,
bezpieczeństwo i już.

2. Zabawy rytmiczne  do słów, wyjaśnienie dzieciom tekstu dlaczego zebra to nie jest 
tylko zwierzęoraz, że nazwa zebra wykorzystywana jest w ruchu drogowym, jako przejście 
dla pieszych.

„Czy już o tym dobrze wiesz, zebra to nie tylko zwierz”.
Dzieci  pojedynczo wyklaskują rytm do tekstu, po czym razem z wszystkimi wyklaskują 
rytm wraz z nauczycielką oraz wytupują rytm nogami. Po tych czynnościach pojedynczo 
wybrane dzieci wystukują  ten rytm na bębenku.

3. Zabawy rytmiczne z piosenką”STOP w muzyce” dzieci rytmicznie podskakują w rytm 
piosenki, na „stop” zamieniają się w drogowe znaki.

4. Zabawa „wystukaj rytm na bębenku”; nauczycielka wybiera jedno dziecko uderza ryt-
micznie w bębenek po czym dziecko próbuje wystukać ten sam rytm na swoim bębenku. 
Po usłyszanym rytmie wszystkie dzieci wraz z nauczycielką wyklaskują rytm.

2.Matematyka
 

Temat: „Samochody”– zabawa dydaktyczna.

Cele:
• utrwalenie nazw i wyglądu pojazdów uprzywilejowanych oraz numerów alarmowych,
• tworzenie zbiorów, przeliczanie i porównywanie ich liczebności, 
•  kształtowanie spostrzegawczości i rozwijanie logicznego myślenia podczas segregowa-

nia,
•  wdrażanie do bezpiecznego zachowania się podczas zabaw w trakcie słuchania wier-

sza ,,Piłka do zabawy”.

Pomoce: sylwety samochodów strażackich, karetki i policji; 3 hula-hop w kolorze żółtym, 
czerwonym i niebieskim, krążki w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim, tamburyno, 
kartki z nr alarmowymi 999, 998, 997, 112, książka „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1., kredki.

3
1
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Przebieg:
1. Powitanie „Witam Was, witam Was, na zajęcia przyszedł czas”.Dzieci siedzą w kręgu.
2. Przeliczanie w zakresie 10. Dyżurny rozkłada na dywanie sylwety z samochodami  
– dzieci mówią, co to za pojazdy i podają nr alarmowy do nich. Podają kolor pojazdów 
i przeliczają je. 
3. Zabawa ruchowa ,,Garaże”.
Każde dziecko dostaje po jednym krążku. W sali nauczyciel wyznacza miejsce garażu dla 
straży, policji i karetek, kładzie tam odpowiednią sylwetę pojazdu. W garażu stoją dzieci 
z odpowiednim kolorem krążka: niebieski – garaż policji, czerwony – straż, żółty – karet-
ka. Razem z dźwiękiem tamburyna nauczyciel pokazuje nr alarmowy i odpowiednie po-
jazdy wyjeżdżają z garażu. Kiedy tamburyno cichnie pojazdy wracają. Na nr 112 wyjeż-
dżają wszystkie pojazdy.
4. Porównywanie liczebności zbiorów – nauczyciel rozkłada sylwety pojazdów na dywanie 
i 3 kolory hula hop. Dzieci maszerują przy dźwięku tamburyna. Na przerwę w muzyce 
każde dziecko bierze z dywanu jeden pojazd i siada przy odpowiednim kolorze hula  
– hop, umieszczając sylwetę w kole. Dzieci przeliczają ilość pojazdów w kole, porównują, 
gdzie jest najmniej, a gdzie najwięcej.
5. „Policz samochody” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, 
s.31.
Dzieci przeliczają pojazdy policyjne, karetki pogotowia i wozy strażackie. Na kostce ko-
lorują tyle oczek, ile jest samochodów danego rodzaju. Następnie porównują ich liczbę.
6. Zakończenie – dzieci odkładają karty pracy, kredki.
 Opracowała: Beata Matusiak 

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: wyszukiwanie przedmiotów w kształcie koła /koła samochodów, rowerów, znaki 
drogowe itp./, przestrzeganie pieszego ruchu drogowego.

POPOŁUDNIE
„Wóz strażacki” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.32.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne rysowanie wzorów poprzez łączenie kropek, prawi-
dłowe trzymanie kredki. 

„Samochody” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy.
Przybory: Krążki lub kółka.
Rozdanie dzieciom kółek lub krążków, które będą służyły w czasie zabawy za kierownicę. 
Na sygnał dzieci-samochody wybiegają z kierownicami w rękach i poruszają się w róż-
nych kierunkach, naśladując trąbienie samochodów. Na drugi sygnał, uważnie patrzą, 
jaki krążek podniesie nauczyciel w górę. Jeżeli czerwony, oznacza to, że wszystkie samo-
chody muszą się zatrzymać. Żółty – stać w miejscu i przygotować się do jazdy. Zielony  
– wszystkie samochody jeżdżą.
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„Kto pierwszy bezpiecznie dojedzie do domu” - konstruowanie i rozgrywanie gryplan-
szowej.
Cel: rozwijanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych na-
pięć, kształtowanie odporności emocjonalnej, umiejętności liczenia w zakresie 6, wdra-
żanie do przestrzegania wspólnie ustalonych reguł i zasad gry planszowej. 

Pomoce: 
obręcze, dwie duże kostki do gry, napisy START i META, szarfy w dwóch kolorach, 2 sa-
mochody zabawki.

Przebieg:
1. Dzieci siedzą z boku dywanu, nauczyciel proponuje - „zorganizujemy wspólnie z całą 
grupa grę planszową na dywanie.Będą to wyścigi - Kto pierwszy bezpiecznie dojedzie do 
domu”.

2. Wspólnie z dziećmi układanie z kolorowych kółek toru do gry planszowej na całej 
powierzchni dywanu lub gra jest narysowana na dużych arkuszach papieru.

3. Zaznaczanie początku i końca gry poprzez napisy START i META.

4. Ustalanie reguł i zasad gry:
• w grze biorą udział dwa zespoły,
• podział grupy na dwa zespoły, dzieci z pierwszego zakładają czerwoną szarfę, z dru-
giego żółtą,
• każdy zespół wybiera swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował swój zespół 
i wykonywał ruchy pionka /samochodu zabawki/ na utworzonej grze planszowej,
• przedstawiciele stają na początku gry na starcie,
• dzieci kolejno rzucają kostką raz z jednej drużyny, raz z drugiej, liczą kropki i podają 
przedstawicielowi ich liczbę,
• przedstawiciel przesuwa się o tyle kółek do przodu, ile było kropek na kostce,
• jeżeli przedstawiciel stanie na czerwonym polu jego drużyna traci jedną kolejkę, jeżeli na 
zielonym ma dodatkowy rzut, na niebieskim –przesuwa się do przodu o 4 miejsca, na żół-
tym przesuwa się do tyłu o 4 pola. Grę rozpoczyna zespół, który jako pierwszy wyrzuci 6,
• wygrywa ten zespół, którego przedstawiciel dotrze do mety.

5. Nauczyciel dzieli dzieci na dwa zespoły, dzieci z każdego zespołu wybierają swojego 
przedstawiciela oraz ubierają szarfy w różnych kolorach. Należy powtórzyć ustalone re-
guły i zasady i wspólnie z dziećmi pilnować ich przestrzegania. Rozpoczyna się gra we-
dług ustalonych zasad i reguł.

6. Zajęcie kończy podsumowanie – pochwała dzieci, które przestrzegały zasady czyli 
dobrze i sprawnie liczyły i pamiętały wspólnie ustalone reguły.
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7.Grę można powtórzyć z ustalonymi wcześniej  zasadami lub też z dziećmi ustalić nowe 
nieco zmienione zasady. Należy jednak pamiętać,  żeby za każdym razem wybierani byli 
inni kapitanowie czyli przedstawiciele zespołu.

„Powiedz, co widzisz na obrazku?” –układanie zagadek słownych przez dzieci.
Cel: ćwiczenia słownikowe, kształcenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za po-
mocą charakterystycznych cech / kolor, kształt, przeznaczenie/.
Dzieci siedzą na dywanie. Podają zgodnie z ruchem wskazówek zegara Treflinkę mówiąc 
jednocześnie wyliczankę:

„Treflinka, Treflinka,
sześcioletnia dziewczynka.
Razem z nami bawi się 
i wybiera kogo chce.
Jeden, dwa, trzy, 
obrazek wybierasz ty!” 

Osoba u której zatrzyma się Treflinka losuje obrazek i opisuje słownie przedmiot, który 
on przedstawia /układa zagadkę/. Dziecko, które odgadnie rozpoczyna zabawę.

Zabawy według zainteresowań dzieci.

Dzień 4
Temat dnia:  znamy znaki DRogoWe  

i figuRy geomeTRyczne

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.7, IV.12, I.7, IV.8, IV.9, 
IV.2, I.5
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie norm i za-
sad, odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.
„Figury geometryczne” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, s.34.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych, doskonalenie umiejęt-
ności ich rysowania, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki.
„Pojazdy” – układanie z mozaiki geometrycznej. 
Cel: kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości, utrwalenie figur geometrycz-
nych tj. koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt oraz kolorów.
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Ruch drogowy

Ćwiczenia oddechowe.
Cel: pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 3. 
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.1, IV.8, I.7, I.8, I.5, I.4, III.5
• Temat: „Znaki drogowe” –  praca przestrzenna z materiałów różnorodnych.
• Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru – szarfy.
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: poruszania się prawą stroną chodnika „para za parą”, wyszukiwanie po-
znanych znaków drogowych.
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.1, I.5, IV.9, IV.2, IV.15, 
IV.14, I.6
„Ruch uliczny” – odgrywanie scenek dramowych.
Cel: utrwalenie znajomości zasad pieszego ruchu drogowego, wyrabianie umie-
jętności wyrazistego mówienia, budzenie odwagi i śmiałości podczas występów 
przed grupą.
„Drogowe figury” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.33.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie nazw i wyglądu niektórych znaków 
drogowych, doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 5.
 „Samochody na parkingu” – zabawa matematyczna.
Cel: przeliczanie zabawek /samochodów/, określanie ich położenia w  prze-
strzeni, posługiwanie się pojęciami: na, za, obok, przed. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę , przestrzeganie normi zasad, odno-
szenie zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.

„Figury geometryczne” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, 
s.34.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności ich ry-
sowania, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki.



Przewodnik metodyczny

92



„Pojazdy” – układanie z mozaiki geometrycznej. 
Cel: kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości, utrwalenie figur geometrycznych tj. 
koło, trójkąt, kwadrat i prostokąt oraz kolorów.

Ćwiczenia oddechowe.
Cel: pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej.
Dzieci wykonują wdech nosem, a wydychając powietrze ustami wymawiają głoskę „s” z jed-
nakową głośnością. Za drugim razem wydychają powietrze ustami, wymawiając głoskę „s” 
raz ciszej, raz głośniej. Kolejnym razem można zamiast głoski „s” mówić słowo „samochody”. 
Zawsze natomiast należy pamiętać o tym, aby wykonywać wdech nosem,  a wydech ustami.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 3.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Plastyka
 

Temat: „Znaki drogowe”
 –  praca przestrzenna z materiałów różnorodnych.

Cele:
•  rozwijanie umiejętności odróżniania różnego rodzaju znaków drogowych: ostrzegaw-

czych, zakazu, nakazu i informacyjnych,
• rozumienie konieczności zapamiętania zasad obowiązujących na drodze,
• wyrabianie nawyku bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i wykałaczkami,
• rozwijanie umiejętności odwzorowywania,
• dbanie o ład i porządek w miejscu pracy.

Pomoce: wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s.5, wykałaczki, plastelina,  
plastikowe nakrętki od butelek,  karton, taśma, klej, nożyce, ilustracje przedstawiające 
różne znaki drogowe.

Przebieg zajęć:
Zagadka:

Stoją przy drodze na jednej nodze,
wszystkim kierowcom ku przestrodze.
Obrazki na nich rozmaite,
czyta kierowca zamiast liter.  /znaki drogowe/

Rozmowa z dziećmi na temat znaków drogowych.
- Gdzie możemy spotkać znaki drogowe?
- Komu są potrzebne znaki drogowe? Dlaczego?
- Co mówi znak?

Ruch drogowy
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Informacje dla nauczyciela:
Na drogach stosuje się następujące rodzaje znaków i sygnałów drogowych:
• znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również 
w postaci znaków świetlnych;
• znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych 
na nawierzchni drogi;
• sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory;
• sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione;
• sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.

Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, nakazy, zakazy lub informacje.
Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może wy-
stępować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szcze-
gólnej ostrożności. Mają one kształt trójkąta z czerwoną obwódką, na którym widnieją ry-
sunki w kolorze czarnym. 
Znaki zakazu jak wskazuje ich nazwa, zakazują określonych zachowań np. ruchu pieszych 
na niektórych drogach czy zawracania pojazdów. Większość z nich ma kształt koła z czer-
woną obwódką, a w środku na białym tle – symbole w kolorze czarnym. 
Znaki nakazu – większość z nich dotyczy wskazywania obowiązującego kierunku jazdy. Znaki 
te są w kształcie koła w niebieskim kolorze, widnieją na nich symbole w kolorze białym.
Znaki informacyjne –  przekazują  informację, np. o tym, że w pobliżu drogi znajdziemyre-
staurację, pocztę, schronisko młodzieżowe. Znaki informacyjne mają kształt prostokąta lub 
kwadratu w niebieskim kolorze, widnieją na nich symbole – głównie w kolorze białym lub 
czarnym. 

Oglądanie ilustracji przedstawiających  różne znaki drogowe,  poznanie przez dzieci kształ-
tu różnych znaków i ich nazw.

Zabawa bieżna „Rowery”.
Dzieci trzymają krążki jak kierownice rowerów. Biegają swobodnie w różnych kierunkach, 
wymijając się ostrożnie. Na hasło „Po wąskiej dróżce!” – dzieci zaczynają biegać jedno za 
drugim. Nauczyciel może podać imię dziecka, za którym wszyscy będą się poruszać. Na 
hasło „Pod górę!” –  dzieci idą powoli, z trudem unosząc nogi. Na hasło „Z górki!” –  bie-
gną szybko w gromadce.

Demonstracja wykonania pracy przez nauczyciela.

„Mój znak” – wykonanie pracy przez dzieci. 
Wspólne wykonanie makiety ulicy – umieszczenie na niej znaków wykonanych przez dzie-
ci /wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s.5/.
Dzieci wycinają planszę i samochód. Następnie sklejają auto i umieszczają je na jezdni 
razem ze znakami drogowymi.

Ruch drogowy
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2. Zajęcia ruchowe – zestaw 3
Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru.

Cele:
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,
• zapoznanie się z ćwiczeniami w parach z przyborem,
• kształtowanie umiejętności współpracy w parach.

Przybory: szarfy.

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: poruszania się prawą stroną chodnika „para za parą”, wyszukiwanie poznanych 
znaków drogowych.

POPOŁUDNIE
„Ruch uliczny” –odgrywanie scenek dramowych.
Cel: utrwalenie znajomości zasad pieszego ruchu drogowego, wyrabianie umiejętności 
wyrazistego mówienia, budzenie odwagi i śmiałości podczas występów przed grupą.

„Drogowe figury” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.33.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie nazw i wyglądu niektórych znaków drogo-
wych, doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 5.
Dzieci nazywają znaki drogowe i określają, jakie mają kształty. W każdym rzędzie kolo-
rują odpowiednie figury geometryczne, liczą je i rysują tyle samo kropek w pustych po-
lach na dole strony.

„Samochody na parkingu” – zabawa matematyczna.
Cel: przeliczanie zabawek /samochodów/, określanie ich położenia w  przestrzeni, po-
sługiwanie się pojęciami: na, za, obok, przed.
Nauczyciel wykleja malarską taśmą papierową, miejsca parkingowe na dywanie lub 
podłodze. Dzieci poruszają się po dywanie małymi plastikowymi samochodami. Na ha-
sło wypowiedziane przez nauczycielkę „Samochody na parking”, dzieci wjeżdżają samo-
chodzikami na miejsca parkingowe. Następnie określają, kto gdzie stoi. Na początku 
zabawy nauczyciel sam może określać miejsce, gdzie ma wjechać samochód posługując 
się pojęciami: na, za, obok, przed.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Ruch drogowy
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Dzień 5
Temat dnia:  DRoga Do PRzeDszkola

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.7, IV.12,I V.2, I.5, IV.8, 
IV.9, I.5
Zabawa w małych grupach dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do zgodnej, wspólnej zabawy, odkładanie zabawek na wyzna-
czone miejsce.
„Geometryczne podwórko” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek” cz.1, s.35.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu niektórych figur geometrycznych, ćwiczenie 
spostrzegawczości, kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości.
Samochody i garaże” – zabawa bieżna.
Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się bez potrącania innych.
„Zebra na zebrze” – rysowanie kredkami.
Cel: kształcenie umiejętności kreślenia linii ukośnych, wyjaśnienie znaczenia 
słowa „zebra” /zwierzę i pasy na jezdni, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzy-
manie kredki podczas rysowania.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 3.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.1, III.5, IV.7, I.5, IV.2, 
I.4, III.5.
• Temat:  „Droga do przedszkola”- opowiadanie nauczyciela ilustrowanesyl-
wetami.
• Temat:„Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence” – zabawy integracyjno 
–  ruchowe.
Spacer w okolicy przedszkola. 
Cel: wyszukiwanie przedmiotów i znaków drogowych w kształcie kwadratu, 
zwrócenie uwagi na prawidłowe przechodzenie przez jezdnię.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.2, IV.5, IV.1, I.6
„Tak – Nie” – zabawa sprawdzająca wiadomości dzieci z zakresu bezpieczeń-
stwa na drodze i w przedszkolu.
Cel: utrwalenie wiadomości dotyczących bezpiecznego poruszania się po dro-
gach.
„Stop” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy.
Recytacja wiersza pt.„Ulica” Beaty Matusiak.
Cel: utrwalenie wiersza, zachęcenie do recytacji indywidualnej, zwrócenie uwa-
gi na prawidłowy oddech.

Ruch drogowy
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„Dobre rady na bezpieczne z Treflikami wypady”.
Cel: utrwalenie przepisów dotyczących prawidłowego przechodzenia przez jezd-
nię z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym.
Cel: zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku w kącikach po skończonej 
zabawie.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- obywatelskie,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawa w małych grupach dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do zgodnej, wspólnej zabawy, odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce.

„Geometryczne podwórko” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.35.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu niektórych figur geometrycznych, ćwiczenie spostrzegaw-
czości, kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości.
Dzieci wyszukują na obrazku figury geometryczne, nazywają je, a następnie dorysowują 
do nich elementy, według własnego pomysłu. Na zakończenie kolorują rysunek.

Samochody i garaże” – zabawa bieżna.
Przybory: Krążki lub kółka.
Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się bez potrącania innych.
Nauczyciel wyznacza teren zabawy i miejsce postoju dla samochodów- 2, 3 duże garaże. 
Rozdaje dzieciom kółka lub krążki, które będą służyły w czasie zabawy za kierownicę. Na 
sygnał dzieci-samochody wybiegają z kierownicami w rękach iporuszają się w różnych 
kierunkach, naśladując trąbienie samochodów. Na drugi sygnał zatrzymują się w miejscu 
i cichutko, bez trąbienia, każdy samochód wraca do garażu.

„Zebra na zebrze” – rysowanie kredkami.
Cel: kształcenie umiejętności kreślenia linii ukośnych, wyjaśnienie znaczenia słowa „ze-
bra” /zwierzę i pasy na jezdni, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki podczas 
rysowania.

Ruch drogowy
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Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 3.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Rozwijanie mowy i myślenia
Zajęcie z sylwetami magnetycznymi

Temat:  „Droga do przedszkola”
- opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami.

Cele:
• poznanie niektórych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,
• kształcenie zasad bezpiecznego poruszania się po jezdni,
• doskonalenie umiejętności stosowania niektórych przepisów.

Pomoce: sylwety, znaki drogowe, kolorowe krążki

Przebieg:
„Droga do przedszkola”  tekst Jolanta Zapała.

Do przedszkola co dzień rano, (sylweta Treflika, Treflinki i mamy)
idzie Treflik i Treflinka z mamą.
Chmurki, drzewa, słonko świeci, (sylwety chmur, słonko, kilka drzew)
cieszą się Trefliki dzieci.  (sylwety dzieci)

A po drodze lasy, pola, (sylweta lasu  i pola)
oto ścieżka do przedszkola.
Idąc drogą spójrz na znaki, (kilka znaków drogowych)
czy je znacie przedszkolaki?
Znak drogowy bardzo ważny,
musisz zatem być uważny.
Patrzeć w lewo, w prawo,w bok
i na zebrę zrobić krok.(rysunek pasów)
Zebra to nie tylko zwierzę w zoo.
Przejście pieszych znaczy to.
Gdy chcesz przejść na drugą stronę,
przejdź po pasach i gotowe.

Gdy chcesz jechać samochodem,
musisz znać znaki drogowe.
Droga wcale nie jest łatwa,
gdy skrzyżowaniach światła. (sygnalizator świetlny)
Kolorowe światła trzy,
też pokażą drogę w mig.
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Gdy światełko jest zielone,  (sygnalizator z zielonym światłem)
auta jadą w swoją stronę.
Gdy czerwone się zaświeci,
stoją auta -wiedzą dzieci,  (sygnalizator z czerwonym światłem)
a gdy jest pomarańczowe,
to do jazdy są gotowe.  (sygnalizator z pomarańczowym  światłem)

Te zasady musisz znać,
na czerwonym długo stać.
Na zielonym ruszaj w drogę
i na pasach postaw nogę.
To sygnalizator świetlny jest,
dla nas bezpieczeństwa test.
By bezpiecznym być na drodze,
poznaj te znaki drogowe.

Rozmowa na temat treści:
Jakie dzieci znają znaki drogowe ? (dzieci wymieniają znaki drogowe na podstawie syl-
wet magnetycznych)
Do czego służy sygnalizator świetlny? 
Jakie kolory posiada sygnalizator świetlny? 
Do czego służą te kolory?
Dlaczego należy przestrzegać przepisów drogowych?

Nauka rymowanki z użyciem sygnalizatora

Gdy światełko jest zielone, (sygnalizator z zielonym światłem)
przejdź na drugą stronę.
Gdy czerwone się zaświeci,
stoją grzecznie wszystkie dzieci. (sygnalizator z czerwonym światłem)
A gdy jest pomarańczowe,
to do przejścia są gotowe. (sygnalizator z pomarańczowym  światłem)

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki:
Dzieci podzielone są na dwie grupy. Grupa dzieci razem z nauczycielem recytując  rymo-
wankę trzyma w ręku odpowiedniego koloru krążek, gdy dzieci  pokazują zielone krążki, 
druga grupa dzieci idzie, gdy czerwone stoją , gdy pomarańczowe przygotowują się do 
przejścia.

 Opracowała: Jolanta Zapała

2. Muzyka
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Temat:„Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence” 
– zabawy integracyjno  –  ruchowe.

Cele: 
• zapoznanie z utworem klasycznym,
• umuzykalnienie dzieci,
• utrwalenie imion kolegów, wzajemna integracja grupy,
• pobudzanie narządów mowy,
• kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej.

Pomoce: płyta CD „Trefliki w w przedszkolu – sześciolatek. Sylwety”, płyta CD z muzyką 
klasyczną, odtwarzacz CD, krążki czerwony i zielony, obrazki pojazdów, łódki wykonane 
techniką origami (można je wykonać wcześniej z dziećmi lub samemu).

Przebieg:
1. Zabawa kołowa przy piosence „Poznajmy się nawzajem”.
Słowa i muzyka: Jolanta Zapała
Przypomnienie dzieciom piosenki i zabawy kołowej do piosenki. Podczas pierwszej zwrot-
ki dzieci stoją w kółeczku i wymieniają w rytm muzyki swoje imiona. Podczas drugiej 
zwrotki, dzieci wymieniają imię kolegi, bądź koleżanki,którą lubią lub trzymają za rękę. 
Utrwalenie imion kolegów.

„Piosenka na powitanie” -  sł. i muz. Jolanta Zapała
1.Poznajmy się nawzajem, 
i ty i ty i ja.
Jest dobrym obyczajem,
gdy imię moje znasz. (Treflinka, Treflik ….)

2.A gdy już się poznamy
i ty i ty i ja.
To dłonie swe podamy
i niech zabawa trwa.

2. Zagadki słuchowe- dzieci siadają na dywanie w kółeczku, zamykają oczy. Nauczyciel 
włącza po kolei pojedyncze odgłosy rożnych pojazdów, dzieci próbują odgadnąć jaki to 
pojazd.Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazek pojazdu, który wymieniły dzieci. Dzieci 
naśladują głosy wydawane przez wymieniony środek lokomocji, jednocześnie pokazując 
swym ciałem jego ruch.

Rower – drrrrrr,
pociąg – tuk tuktuk,
samochód – brrrrr,
samolot – szszszsz,



Ruch drogowy
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klakson – pip pip,
traktor – tur, tur,tur itp. (wg pomysłowości nauczyciela).

3. Muzyka klasyczna cz.I, ścieżka nr. 9 „Kołysanka” J. Brahms. Ćwiczenia oddechowe. 
Wcześniej wykonane statki z papieru nauczyciel rozdaje dzieciom. Dzieci siadają naprze-
ciw siebie w parach na dywanie. Nauczyciel włącza muzykę  klasyczną, ścieżka nr. 9 
„Kołysanka” J. Brahms. Podczas tego utworu dzieci dmuchają w papierowe łódki tak by 
przedostały się do kolegi siedzącego naprzeciw. Nauczyciel zwraca uwagę na wykonanie 
ćwiczenia ze spokojem, w rytm spokojnej muzyki.
4. Zabawa ilustracyjna do piosenki „Zebra to nie tylko  zwierz”.
Dzieci podskakują podczas refrenu piosenki na słowa „znaki maja jedną nogę” stają
na jednej nodze, naśladując drogowe znaki.
Podczas pierwszej zwrotki nauczyciel śpiewa pokazując przy tym kolorowe krążki, czer-
wony dzieci stoją,  zielony – dzieci maszerują w rytm muzyki piosenki. Podczas drugiej 
zwrotki dzieci rytmicznie podskakują.
„Zebra to nie tylko  zwierz” sł. i muz. Jolanta Zapała

Ref: Znaki, znaki kolorowe,
znaki drogowe.
Znaki maja jedną nogę
i wskazują drogę.
Zebra przecież dobrze wiesz to nie tylko  zwierz. /2x
Gdy czerwone światło świeci,
stoją grzecznie wszystkie dzieci.
Gdy zaświeci się zielone,
przejdź na drugą stronę.

Przepisy wszyscy znają,
tu je dzieci przestrzegają.
Znasz zasady boś nie tchórz,
bezpieczeństwo i już.

5.Zabawa z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej.
Nauczyciel gra na tamburynie, dzieci naśladują jadące samochody,  gdy nauczyciel prze-
staje grać i pokazuje czerwony krążek dzieci stają w bezruchu, gdy pokazuje zielony 
dzieci - samochody ruszają przy dźwiękach tamburyna. 

Spacer w okolicy przedszkola. 
Cel: wyszukiwanie przedmiotów i znaków drogowych w kształcie kwadratu, zwrócenie 
uwagi na prawidłowe przechodzenie przez jezdnię.

POPOŁUDNIE
„Tak – Nie” – zabawa sprawdzająca wiadomości dzieci z zakresu bezpieczeństwa na 
drodze i w przedszkolu. 

Ruch drogowy
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Cel: utrwalenie wiadomości dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach.

Dzieci udzielają odpowiedzi na zadane przez nauczycielapytanie poprzez podniesienie 
kartoników, czerwonego – jeśli odpowiedź jest nieprawidłowa i zielonego, jeśli jest pra-
widłowa. Przykładowy zestaw pytań:
• Czy radiowóz ma na dachu drabinę?
• Czy dzieci mogą jeździć samochodem bez fotelika?
• Czy numer na policję to 887?
• Czy można przejść na drugą stronę kiedy światło jest czerwone?
• Czy numer na pogotowie to 999?
• Czy policjant jest naszym przyjacielem?
• Zawsze kiedy chcę mogę rozmawiać z nieznajomymi?
• Zawsze muszę mówić rodzicom, gdzie idę się bawić i z kim?
• Czy wóz strażacki jest koloru czerwonego?
• Czy znak stop jest koloru czerwonego?
Na zakończenie zabawy nauczyciel rozdaje dzieciom naklejki.

„Stop” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy.
Dzieci są kierowcami, z krążkiem gimnastycznym w ręku – kierownicą, biegają po sali  
i naśladują odgłos silnika samochodu. Gdy nauczyciel podniesie czerwony krążek do 
góry – zastygają w bezruchu, gdy go opuści – jadą dalej.

Recytacja wiersza pt.„Ulica” Beaty Matusiak.
Cel: utrwalenie wiersza, zachęcenie do recytacji indywidualnej, zwrócenie uwagi na pra-
widłowy oddech.

„Dobre rady na bezpieczne z Treflikami wypady”
Cel: utrwalenie przepisów dotyczących prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z sy-
gnalizacją świetlną i bez sygnalizacji.

Zasady przekraczania jezdni na przejściu z sygnalizacją świetlną:
• czekając na światło zielone, nie stój przy samej krawędzi jezdni;
•  gdy włączy się światło zielone, wchodź na jezdnię dopiero, kiedy się upewnisz, że sa-

mochody zdołają przed przejściem zahamować;
• przekraczaj jezdnię szybkim krokiem, ale nie przebiegaj i nie zatrzymuj się na niej;
•  jeśli jedziesz rowerem, nie przejeżdżaj po pasach, tylko zsiądź z niego i przeprowadź 

na drugą stronę jezdni;
•  nie wkraczaj na przejście, gdy miga światło zielone, jest to ostrzeżenie, że za chwilę 

zmieni się na czerwone;
•  jeśli podczas przechodzenia włączy się światło czerwone, ostrożnie i szybko dokończ 

przechodzenie przez jezdnię.

Ruch drogowy
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Zasady dotyczące korzystania z przejścia bez sygnalizacji świetlnej:
• nie stój zbyt blisko krawędzi jezdni;
• zanim wejdziesz na jezdnię, rozejrzyj się: spójrz w lewo, potem w prawo, znów w lewo;
•  oceń sytuację, zastanów się, czy nadjeżdżające samochody są dostatecznie daleko, byś 

zdołał bezpiecznie przejść i jeśli jest bezpiecznie – przechodź;
•  nigdy nie wchodź bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet jeśli widzisz, że porusza się 

wolno.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku w kącikach po skończonej zabawie.

Ruch drogowy
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TEMAT KOMPLEKSOWY:  
JESIEŃ W PARKU I W LESIE

Dzień 1
Temat dnia:  las W mieście

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: IV.19, IV.2, IV.5, I.5, I.2.
Montowanie gazetki związanej z tematyka tygodnia – rozmowa na temat ilu-
stracji.
Cel: zachęcenie dzieci do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, zwrócenie 
uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym.
„Kolory” – zabawa ruchowa . 
Cel: kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania kolorów, pamięci; ćwi-
czenie spostrzegawczości.
„Co słyszysz na początku słowa” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu  
– sześciolatek” cz.1, s.42.
Cel: ćwiczenie słuchu fonematycznego, spostrzegawczości; wyodrębnianie gło-
ski w nagłosie.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.
Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne osuszanie rąk ręcznikiem.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.18, II.11,IV.2, III.5, I.8, I.5
• Temat: „W poszukiwaniu jesieni” - wycieczka do parku. 
• Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy  – zestaw 4.
Przybory:  gazeta. 
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.18, IV.2, I.5, IV.2, I.7, I.6
„Drzewa liściaste” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” 
cz.1, s. 38 i 39.
Cel: rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych, dopasowywanie do nich 
odpowiednich liści i owoców oraz wskazanie sposobów ich wykorzystania; ćwi-
czenie słuchu fonematycznego, dzielenie słów na sylaby i głoski.
„Listek do listeczka” – zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, szybkiej reakcji na sygnał słowny.
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„Dmuchamy na listki” – ćwiczenia oddechowe.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy,wzmacnianie  i wykorzy-
stanie siły mięśni oddechowych, zwiększenie pojemności płuc.
Wkładanie liści przyniesionych z wycieczki do parku między kartki.
Cel: gromadzenie materiału przyrodniczego do działań plastycznych, obserwa-
cja zachodzących procesów /suszenie liści/. 
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samo-
chodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- obywatelskie,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Montowanie gazetki związanej z tematyka tygodnia – rozmowa na temat ilustracji.
Cel: zachęcenie dzieci do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, zwrócenie uwagi na 
poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym.

„Kolory” – zabawa ruchowa . 
Cel: kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania kolorów, pamięci; ćwiczenie spo-
strzegawczości.
Dzieci siedzą w kole, jedno dziecko stoi w środku i mówi słowa rymowanki, (kolor, który 
wymieni musi mieć w swoim ubraniu).

Listek swe kolory ma.
Mam na sobie je i ja.
Kolor żółty pokazuję,
razem z wami poszukuję. 
Kto z was żółty kolor ma,
niech pokaże tak jak ja.

 Anna Zabielska

Dzieci, które mają ten kolor w swoim ubraniu zmieniają miejsca. Dziecko, które nie znaj-
dzie miejsca, staje do środka.
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„Co słyszysz na początku słowa” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, s.42.
Cel: ćwiczenie słuchu fonematycznego, spostrzegawczości; wyodrębnianie głoski 
w nagłosie.
Dzieci nazywają przedmioty na zdjęciach w poszczególnych szeregach. Skreślają ten 
przedmiot, który nie pasuje do innych /przedmiot, którego nazwa rozpoczyna się inną 
głoską niż nazwy pozostałych przedmiotów w szeregu/.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.
Ćwiczenie orientacyjno-porządkowe: Idziemy do parku. Marsz parami.
Ćwiczenie dużych grup mięśniowych: Zbieranie szyszek. Na polecenie nauczycielki dzieci 
prostują się spacerują  rozglądają po parku.
Czworakowanie: Marsz na czworakach między gęstymi zaroślami. Od czasu do czasu 
dzieci prostują się i idą kilka kroków do przodu.
Ćwiczenie tułowia – skręty. Dzieci naśladują zbieranie kasztanów i rzuty nimi prawą  
i lewą ręką. Ruch rzutu wykonać 3 razy prawą i 3 razy lewą ręką.
Bieg: Lekki, sprężysty bieg.

Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne osuszanie rąk ręcznikiem.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia
 

Temat: „W poszukiwaniu jesieni”  
- wycieczka do parku.

Cele:
•  zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym, jakim jest park w jesiennej szacie, rola 

parku w mieście.
• obserwacja roślin i zwierzątw ich naturalnym otoczeniu, 
•  zwrócenie uwagi na różnorodność roślin parkowych; jesienny koloryt i piękno przyrody 

o tej porze roku; 
•  zachęcenie dzieci do jak najczęstszego przebywania na świeżym powietrzu, wychodze-

nia z rodzicami na spacer do parku.

Pomoce: ilustracje na gazetce tematycznej, ilustracje w książce „Trefliki w przedszkolu  
– sześciolatek” cz.1., kamizelki lub opaski odblaskowe.

Przebieg:
Ustalenie celu wycieczki.
Rozmowa z dziećmi: 
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- Co to jest park?
- Po co w mieście zakłada się parki?
-Co daje nam park? /Możliwe odpowiedzi: przebywanie wparku poprawia nasze samo-
poczucie, sprzyja odpoczynkowi. Park dostarcza tlenu, drzewa chronią środowisko przed 
zanieczyszczeniami/.

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wyjść poza teren przed-
szkola:
• poruszamy się para za parą, prawą stroną chodnika,
• słuchamy uważnie poleceń nauczyciela i dokładnie je wykonujemy,
• nie oddalamy się od grupy,
• zachowujemy się cicho, nie krzyczymy i nie hałasujemy,
• jeżeli zauważymy coś, co nas niepokoi zgłaszamy to nauczycielowi.

Wycieczka do parku- wykonanie zadań postawionych przez nauczyciela:
• obserwowanie drzew i krzewów rosnących w parku;
• zwrócenie uwagi na jesienny koloryt, stosowanie określeń przymiotnikowych;
•  zachęcenie do wielozmysłowego poznawania otaczającej przyrody: chodzenie, biega-

nie, podrzucanie opadłych liści – zwracanie uwagi na wrażenia słuchowe; poszukiwa-
nie największego i najmniejszego liścia; przynoszenie donauczyciela

•  określonej liczby liści; szukanie liścia, który jest: cały żółty, ma trzy kolory, czegoś mięk-
kiego i twardego, pięciu liści – każdy z innego drzewa;

• wsłuchanie się w odgłosy przyrody;
• obserwowanie i nazywanie zwierząt żyjących w parku.

Zbieranie materiału przyrodniczego do kącika przyrody.
- zbieranie kasztanów, żołędzi, jarzębiny, kolorowych liści, szyszek do kącika przyrody.

Powrót do przedszkola - omówienie wycieczki, wzbogacenie kącika przyrody.

2. Zajęcia ruchowe - zestaw 4.
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy.

• ćwiczenia wzmacniające stopę, 
•  zapoznanie ćwiczących z ćwiczeniami kształtującymi prawidłowe wysklepienie stopy 

przy użyciu przyboru nietypowego.

Przybory:  gazeta.
 
Czynności organizacyjno – porządkowe.
Zbiórka, powitanie.
Omówienie tematu i celów zajęć.



Przewodnik metodyczny

107

Jesień w parku i w lesie

Część wstępna.
Ćwiczący pobiera 1 stronę z gazety. Ustawienie w rozsypce na całej sali.
•  przekładamy gazetę z ręki do ręki, z przodu i z tyłu, staramy się nie podrzeć gazety, 

zmiana kierunku przekazywania gazety,
•  przekładamy gazetę wysoko nad głową i w dole z przodu, na wysokości bioder, zmiana 

kierunku przekazywania gazety,
• rozkrok, ramiona w przód w prawej dłoni gazeta.
Ruch: w opadzie tułowia w przód przekładamy gazetę wokół kolan zataczając ósemkę, 
zmiana kierunku przekazywania gazety.

Część główna
Ćwiczenia na boso. Kładziemy gazetę na podłodze:
• stopami staramy się złożyć gazetę, w jak najmniejszą kostkę,
• rozkładamy gazetę i prasujemy stopami jak żelazkiem,
• zgniatamy gazetę palcami stóp,
• rozkładamy gazetę i prasujemy stopami jak żelazkiem,
• palcami stóp drzemy gazetę na kawałki,
• z rozdartych kawałków gazety układamy koło,
• zbieramy kawałki gazety i zgniatamy ją formując kulę.

Dzielimy grupę na dwie drużyny, które ustawiamy w odległości około 5 m od siebie.Na 
sygnał zawodnicy obu drużyn przerzucają kulkiz gazet na stronę przeciwnika. Na ha-
sło„stop” zatrzymujemy zabawę i liczymy ile kul jest na polu każdej z drużyn. Drużyna, 
która ma mniejszą liczbę kul zdobywa punkt. Zabawę powtarzamy, aż któraś z drużyn 
uzyska 2 pkt.

Zbieramy wszystkie kule i wrzucamy do pojemnika na papier.

Część końcowa
„Smok, myśliwy, królewna” - zabawa ruchowa.
Grupa pozostaje w drużynach z zabawy poprzedniej. Mamy 3 postacie, które będziemy 
pokazywać drużynowo:
1 postać – smok (jedna ręka w dole, druga w górze – pokazujemy jaka wielką paszczę 
mam smok i wydajemy dźwięk „wow”)
2 postać – myśliwy ( imitujemy strzelanie z łuku i mówimy głośno „pif-paf”)
3 postać – królewna (kładziemy dłonie na biodrach i obracając się na boki mówimy „na, 
na, na, na, na, na”)
Każda z drużyny umawia się jaka postać pokazuje. 
Warianty:
Smok - królewna (punkt zdobywa smok),
Smok -  myśliwy (punkt zdobywa myśliwy),
Myśliwy- królewna (punkt zdobywa królewna),
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Smok – smok (bez punktu),
Myśliwy – myśliwy (bez punktu),
Królewna – królewna (bez punktu).

POPOŁUDNIE
„Drzewa liściaste” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” cz.1, s. 38  
i 39.
Cel: rozpoznawanie i nazywanie drzew liściastych, dopasowywanie do nich odpowied-
nich liści i owoców oraz wskazanie sposobów ich wykorzystania; ćwiczenie słuchu fone-
matycznego, dzielenie słów na sylaby i głoski.
Dzieci dzielą nazwy drzew na sylaby i kolorują odpowiednią liczbę kółek. Nazywają owo-
ce drzew i wskazują jak można je wykorzystać. Dzielą słowa klon i dąb na głoski a na-
stępnie zamalowują tyle okienek, ile słyszą głosek w poszczególnych słowach.

„Listek do listeczka” – zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, szybkiej reakcji na sygnał słowny.
Dzieci otrzymują listki zebrane podczas wycieczki do parku. Listki pochodzą z różnych 
drzew np. klonowe, dębowe. Każde dziecko otrzymuje 1 listek. Na hasło nauczyciela 
„Listek do listeczka” – dzieci dobierają się parami lub trójkami w zależności od rodzaju 
listka jaki mają.

„Dmuchamy na listki” – ćwiczenia oddechowe.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy,wzmacnianie i wykorzystanie siły 
mięśni oddechowych, zwiększenie pojemności płuc.
Dzieci otrzymują po jednym liściu, kładą go na dłoni i tańczą z nim w rytm słyszanej mu-
zyki. Na przerwę w muzyce dmuchają na swoje liście. 

Wkładanie liści przyniesionych z wycieczki do parku między kartki.
Cel: gromadzenie materiału przyrodniczego do działań plastycznych, obserwacja zacho-
dzących procesów /suszenie liści/. 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.
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Dzień 2
Temat dnia:  DRzeWa liściasTe

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.7, IV.8, I.7, IV.18, IV.9, I.5
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej 
zabawie.
„Dąb i jego owoce” – ćwiczenie graficzne typu „połącz kropki” /”Treflikiw 
przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.47/.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki, dokładne łączenie 
przerywanych linii oraz nie odrywanie ręki od kartki podczas rysowania.
„Kolorowe liście” – zabawa bieżna.
Cel: utrwalenie jesiennej kolorystyki, kształcenie szybkiej reakcji na sygnał 
słowny.
„Którego liścia nie ma?” – ćwiczenie spostrzegawczości.
Cel: utrwalenie wyglądu liści z wybranych drzew /kasztanowiec, dąb, klon/
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.5, IV.18, IV.8, IV.1, 
I.7, I.6, I.4, I.2
• Temat: „Piknik w parku” –  rozmowa na podstawie opowiadania  Beaty Ma-
tusiak.
• Temat: „Jesienny bukiet ” –  wykonanie obrazka z wykorzystaniemmateriału 
przyrodniczego.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad.
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: obserwacja drzew rosnących w pobliżu przedszkola, poruszanie się prawą 
stroną chodnika „para za parą”
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, I.7, IV.1, III.1, I.7, I.2, I.5, I.6
Zabawa „Kto stanie za drzewem?”
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania koleżanek i kolegów z grupy po 
charakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego.
„Korale z jarzębinki dla Ewki i Treflinki” – wyklejanie plasteliną.
Cel: ćwiczenie mięśni paliczkowych, doskonalenie umiejętności formowania 
kulek nie tylko palcami, ale i całą dłonią.
„Masujemy stopy” – masażyki.
Cel: rozluźnienie mięśni, pobudzenie przepływu krwi, rozróżnianie nogi prawej 
i lewej.
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„Buciki Treflinki” – sznurowanie i wiązanie na kokardkę.
Cel: doskonalenie umiejętności przewlekania tasiemki przez otwory i wiązania 
na kokardkę.
 „Zabawy w parku” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania za pomocą ruchu określonych 
czynności, kształcenie inwencji twórczej.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Cel: zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku w miejscu zabaw po skoń-
czonej zabawie.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej zabawie.

„Dąb i jego owoce” – ćwiczenie graficzne typu „połącz kropki” /”Trefliki w przedszkolu 
– sześciolatek” cz.1, s.47/.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki, dokładne łączenie przerywanych 
linii oraz nie odrywanie ręki od kartki podczas rysowania.

„Kolorowe liście” – zabawa bieżna.
Cel: utrwalenie jesiennej kolorystyki, kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
Dzieci siedzą w kole oznaczone szarfami (kolory jesiennych liści). Na hasło „Liście czer-
wone”- dzieci z szarfą w tym kolorze biegają po sali. Nauczyciel za każdym razem zmie-
nia hasło tak, aby wszystkie kolory jesieni mogły wziąć udział w zabawie.

„Którego liścia nie ma?” – ćwiczenie spostrzegawczości.
Cel: utrwalenie wyglądu liści z wybranych drzew /kasztanowiec, dąb, klon/
Dzieci zapamiętująleżące na środku koła liście. Zamykają oczy, a w tym czasie nauczyciel 
chowa jeden z liści. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, którego liścia brakuje. Można też 
wykorzystać inny materiał przyrodniczy zebrany podczas wycieczki do parku np. kasztany, 
żołędzie.
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Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia 

Temat: „Piknik w parku” 
– rozmowa na podstawie opowiadania  Beaty Matusiak.

Cele:
• zapoznanie z darami drzew w parku jesienią,
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem,
• wdrażanie do uważnego słuchania tekstu opowiadania.

Pomoce: opowiadanie, plansza nr 5 „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek”, karta pracy z książ-
ki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 1, s. 36, kredki.

Przebieg:
1.Powitanie ,,Iskierka”.
„Witam wszystkich was, do zajęć z Treflikami zapraszam dziś Was” – dzieci siedzą w kole 
i odpowiadają „Witamy, witamy, Trefliki do nas zapraszamy”.

2.Słuchanie opowiadania ,,Piknik w parku”. / na tablicy widnieje plansza nr 5/
Dzień zapowiadał się na ciepły i słoneczny. Treflik i Treflinka nie mogli już się doczekać, 
kiedy mama skończy pakować kosz ze smakołykami i wszyscy wyruszą na piknik do par-
ku. Tata wziął ze sobą koc i rodzina Treflików była gotowa do wyjścia. Każdy wziął swój 
rower, wszyscy nałożyli kaski na głowę i wycieczka się rozpoczęła. W parku miała na nich 
czekać Ewka, którą na piknik zaprosiła mamusia Treflików.
Park jesienią wyglądał przepięknie: kolorowe liście zdobiły drzewa, trawa była jeszcze 
zielona, a na niej w słońcu mieniły się czerwone, brązowe i żółte liście, które spadły  
z gałęzi. Pod drzewami leżały kasztany i dorodne żołędzie. Na drzewach jarzębiny mie-
niły się czerwone kuleczki.
-Mamo, tato – wołały Trefliki – rozłóżmy tu koc, pod tym wielkim dębem. 
Tata chętnie się zgodził, bo zgłodniał i nie mógł się doczekać, kiedy spróbuje pyszności  
z koszyka. Mama tylko się uśmiechnęła i Trefliki rozłożyły koc. Wszyscy usiedli i ze sma-
kiem zjedli ciasteczka, które wczorajszego wieczoru piekli razem z mamusią. Treflinka 
podała ciasteczka Ewce, po minie było widać, że również jej smakowały. Wypili sok  
z malin i zjedli soczyste gruszki. Tatuś zaśpiewał z radości piosenkę „Trala la, tra la la,Tre-
flik pełny brzuszek ma”. Rodzina bawiła się w chowanego, mamusia obserwowała  
z Treflinką wiewiórkę, a tatuś z Treflikiem zbierali kasztany, żołędzie i liście. W domu zro-
bią z nich ludziki. Tata rozśmieszał Treflika i Ewkę, nakładając sobie noski na swój nos 
mówiąc„Jestem nosek nosowaty, szukam klonowej chaty”.Treflinka pobiegła za wiewiór-
ką, ale ona była szybsza i zniknęła w oddali. Wracając do mamy zauważyła drzewo, 
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które było całe zielone, a pod nim leżały szyszki. Wzięła kilka i dołożyła tatusiowi do 
koszyka. W koszyku znalazły się kolorowe liście, kasztany, żołędzie, szyszki i jarzębina.

 Beata Matusiak

3. Rozmowa na temat treści opowiadania:
- Czego nie mogły doczekać się Treflik i Treflinka?
- Czym rodzinka dojechała do parku i co założyli, żeby było bezpiecznie? 
- Co rodzina Treflików robiła w parku i kto im towarzyszył?
- Za kim pobiegła Treflinka?
- Co dołożyła tatusiowi Treflinka do koszyka?
- Jakie drzewa są zawsze zielone i mają szyszki?
- Jakie dary z parku znalazły się w koszyku?

4. Zabawa naśladowcza ,,W parku”.
Dzieci odpowiednio ruchem reagują na słowa nauczyciela:
„Szumi wiatr, kołyszą się drzewa” – dzieci stoją, unoszą ręce do góry i kołyszą się 
                                                      wypowiadając „szszsz”.
Liście lecą z drzew – dzieci rozkładają ręce na boki i obracając się kucają.
Spadają kasztany – dzieci podskakują.
Spłoszone wróble – dzieci biegają i machają ,,skrzydłami”.

5. Zabawa przy stoliku.
Dzieci siadają przy stolikach i wystukują sylaby w słowach podanych przez nauczyciela. 
Podają sumę sylab.
Ka-szta-ny, żo-łę-dzie, drze-wa, ja-rzę-bi-na, szy-szki, liś-cie.

6. „W parku” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.36.
Dzieci słuchają zdań i liczą w nich słowa. W odpowiednich polach pod zdjęciami, 
rysują tyle kresek, ile jest słów w zdaniu. Kolorują ramki na odpowiedni kolor.

 Opracowała:Beata Matusiak

2. Plastyka

Temat: „Jesienny bukiet ” –  wykonanie obrazka  
z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Cele:
• zapoznanie z techniką plastyczną wykorzystującą materiał przyrodniczy,
• kształtowanie nawyku sprzątania po każdym etapie pracy,
• rozwijanie kreatywności podczas tworzenia kompozycji z liści.
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Pomoce: 
rymowanka, kredki pastelowe – zielone, niebieskie w różnych odcieniach, kartki A4 dla 
każdego dziecka, materiał przyrodniczy: liście, cienkie patyczki, pestki słonecznika i dyni, 
kleje, sylweta wazonu do wycięcia, nożyczki, płyta CD.

Przebieg:
1. Wstęp – dzieci siedzą w kole i wyklaskują rymowankę „Liście z drzewa pospadały, 
dzieci wszystkie wyzbierały”. Następnie powtarzają rymowankę: wystukując ją nogami 
(kolana wysoko jak do marszu), siadają na kolanach i uderzają rytmicznie dłońmi o pod-
łogę, idąc rytmicznie na czworakach, stojąc ręce zginając w łokciach od klatki do klatki 
piersiowej.

2. Rozmowa na temat rozłożonego przez nauczyciela materiału przyrodniczego.
Nauczyciel prezentuje dzieciom liście, patyczki, ziarna słonecznika i dyni – dzieci nazywa-
ją je i mówią, w jakim są kolorze. Porównują, co jest większe a co mniejsze.

3. Zaproszenie do stolików – wykonanie tła obrazka. 
Dzieci stoją, przed każdym dzieckiem na stoliku leży kartka A4 pionowo (jeśli jest potrze-
ba można podkleić taśmą, żeby się nie poruszały). Każde dziecko dostaje do ręki dwie 
kredki pastelowe. Jego zadaniem jest podczas, kiedy gra muzyka naprzemiennie ryso-
wać kreski na kartce. Kiedy muzyka przestaje grać dzieci trzymają w dłoni swoje kredki  
i przesuwają się w prawą stronę o jedno miejsce. Gdy usłyszą znowu muzykę zaczynają 
dalej rytmicznie rysować na kartce sąsiada. Siadają dopiero wtedy, kiedy znowu powrócą 
do swojej kartki. 

4.Odłożenie kredek po pierwszym etapie pracy. Nauczyciel rozdaje nożyczki i sylwety 
wazonu do wycięcia. Dzieci po skończeniu odkładają nożyczki i ścinki papieru.

5. Tworzenie obrazka.
Nauczyciel rozdaje kleje, dzieci przyklejają na dole kartki sylwetę wazonu. Następnie 
sami wybierają, czym ozdobią wazon – mają do wyboru patyczki, nasiona słonecznika 
lub dyni. Wybierają sobie liście i tworzą bukiet.

6. Sprzątanie stanowiska i wystawa prac.
 Opracowała: Beata Matusiak

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad.

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: obserwacja drzew rosnących w pobliżu przedszkola, poruszanie się prawą stroną 
chodnika „para za parą”.
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POPOŁUDNIE
Zabawa „Kto stanie za drzewem?”
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania koleżanek i kolegów z grupy 
po charakterystycznych cechach wyglądu zewnętrznego.
Jedno dziecko staje za parawanem /drzewem/ plecami do pozostałych, a ktoś inny (naj-
pierw nauczyciel) opisuje jedno z dzieci z grupy. Dziecko stojące tyłem musi zgadnąć,  
o kogo chodzi. Kiedy zgadnie wybiera następną osobę, która ma stanąć za drzewem /
parawanem/. Trzeba pamiętać, aby opis dawał pozytywny obraz opisywanego dziecka.

„Korale z jarzębinki dla Ewki i Treflinki” – wyklejanie plasteliną.
Cel: ćwiczenie mięśni paliczkowych, doskonalenie umiejętności formowania kulek nie 
tylko palcami, ale i całą dłonią.
Dzieci formują kulki z czerwonej plasteliny, a następnie mocują je do sznurka. W ten 
sposób powstają korale dla Treflinki i jej koleżanki Ewki.

„Masujemy stopy” – masażyki.
Cel: rozluźnienie mięśni, pobudzenie przepływu krwi, rozróżnianie nogi prawej 
i lewej.
Dzieci masują swoje stopy, a nauczycielka recytuje wiersz:

„Posmaruję prawą nogę” (brak informacji o autorze)
Posmaruję prawą nogę, 
żeby poszła w długą drogę. 
Nakremuję lewą nogę, 
bo na jednej iść nie mogę. 
A tę małą, prawą nóżkę, 
wnet położę na poduszkę.
A dla swojej lewej nóżki, 
mam masażyk na paluszki. 
Masujemy już paluszki,
u swej małej, lewej nóżki. 
Prawa nóżka palce ma. 
Kto je pomasuje? Ja!

„Buciki Treflinki” – sznurowanie i wiązanie na kokardkę.
Cel: doskonalenie umiejętności przewlekania tasiemki przez otworyi wiązania 
na kokardkę.
Dzieci sznurują  tekturowy bucik wycięty wcześniej z wycinanki. Następnie wiążą tasiemkę 
na kokardkę.

„Zabawy w parku” – zabawa ruchowo – naśladowcza.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania za pomocą ruchu określonych czynności, 
kształcenie inwencji twórczej.
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Dzieci stoją w kole, jedno dziecko w środku wykonuje dowolne ruchy. Pozostałe dzieci je 
naśladują ,ale też mówią jaką czynność pokazuje np. zbiera kasztany, chodzi po liściach, 
dmucha na liście itp. 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Cel: zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku w miejscu zabaw po skończonej zaba-
wie.

Dzień 3
Temat dnia:  DaRy jesieni

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: III.5, IV.15, I.7, I.9, IV.18, 
IV.8, I.5, I.2
Zabawy i gry stolikowe: „Domino”, układanie puzzli, wyszywanki bez igły itp.
Cel: przeliczanie w zakresie 6, umiejętność przewlekania tasiemki przez otwo-
ry, łączenia poszczególnych elementów w logiczną całość.
„Wesołe Kasztanki” – zabawa ruchowa. 
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy, przeliczanie w zakresie 6, 
ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci, koncentracji uwagi.
„Owoce i liście” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.41.
Cel: utrwalenie nazw drzew oraz ich owoców, doskonalenie umiejętności ryso-
wania liści poprzez łączenie kropek oraz dopasowywanie ich do wybranych 
drzew, utrwalenie kolorystyki jesieni. 
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.
Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.5, IV.15, I.6, III., I.4, 
II.11.
• Temat: Zabawy rytmiczno – ruchowe z wykorzystaniem muzyki
poważnej.
• Temat: „Dwa kasztany” – zabawa matematyczna. Wprowadzeniecyfry 2.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: zachęcenie dzieci do codziennych spacerów, przebywania na świeżym 
powietrzu.
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III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, IV.15, IV.8, IV.12, I.5, I.6
„Zabawy z cyfrą 2” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.45.
Cel: pisanie cyfry 2 po śladzie i w liniaturze, wyszukiwanie jej w rysunkach, 
kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości.
Zabawa integracyjna „Jesień daje nam listeczki” (na melodię „Mam chusteczkę 
haftowaną”)
Cel: kształcenie estetyki ruchów, wytworzenie miłej, pogodnej atmosfery.
Układanie rytmu na dywaniku zgodnie z podanym kodem.
Cel: Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania.
„Tańczące liście” -  zabawa ruchowa z ćwiczeniami oddechowymi.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy
Zabawy w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.

 

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawy i gry stolikowe: „Domino”, układanie puzzli, wyszywanki bez igły itp.
Cel: przeliczanie w zakresie 6, umiejętność przewlekania tasiemki przez otwory, łączenia 
poszczególnych elementów w logiczną całość.

„Wesołe Kasztanki” – zabawa ruchowa. 
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy, przeliczanie w zakresie 6, ćwiczenie 
spostrzegawczości, pamięci, koncentracji uwagi.
Dzieci są kasztankami. Zadaniem ich jest wykonanie danego ruchu zgodnie z wylosowa-
ną liczbą oczek na kostce do gry:

Gdy wypadnie: 1 – dzieci zwijają się w kłębuszki,
 2 - dzieci staja w parach,
 3 - dzieci wykonują trzy podskoki,
 4 - dzieci siadają na dywanie po 4 osoby dotykają się stopami,
 5 - dzieci siadają na dywanie po 5 osób w kole podają sobie ręce,
 6 - dzieci tworzą 6 osobowe wężyki.

„Owoce i liście” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.41.
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Cel: utrwalenie nazw drzew oraz ich owoców, doskonalenie umiejętności rysowania liści 
poprzez łączenie kropek oraz dopasowywanie ich do wybranych drzew, utrwalenie kolo-
rystyki jesieni. 
Dzieci nazywają drzewa z których pochodzą owoce, liście i gałązki przedstawione na 
ilustracji. Łączą w pary odpowiednie ilustracje. Następnie rysują kredką 
po przerywanych liniach liści i kolorują rysunki barwami jesieni.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.

Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Muzyka

Temat: Zabawy rytmiczno 
– ruchowe z wykorzystaniem muzyki poważnej.

Cele: 
• kształtowanie reakcji  na zmianę rytmu i „stop” w muzyce,
• zapoznanie dzieci z utworem Vivaldiego „Cztery pory roku – jesień”,
• kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,
• rozróżnianie muzyki wolnej i szybkiej.

Pomoce: muzyka klasyczna cz.I na płycie CD, kolorowe chusty, odtwarzacz CD, liście z drzew.

Przebieg:
1. Muzyka klasyczna cz. I, Ścieżka nr 7 „ Jesień” – Cztery Pory Roku- A. Vivaldi

Taniec z chustami -Cztery pory roku „Jesień”.
Tańczące liście jesienne – nauczycielka wprowadza dzieci w świat fantazji muzycznej, 
zamienia czarodziejska różdżką dzieci w drzewa, dotykając każde z osobna i rozdaje im 
kolorowe chusty.
Powtarzający się motyw muzyczny:
Dzieci tworzą koło, do środka koła wrzucają chusty różnokolorowe. Chwytają się za ręce  
i rytmicznie na paluszkach wbiegają do środka koła, gdzie leżą chusty i wybiegają do tyłu 
tworząc duże koło. Powtarzają układ do muzyki kilka krotnie.  Po czym  rozbiegają się po sali 
na paluszkach w rytm powtarzającej się muzyki i zabierają chusty, każde dziecko po jednej.
Zmiana muzyki, podczas gry skrzypiec dzieci machają wysoko uniesionymi chustami, tak 
by naśladowały drzewa na wietrze. Gdy muzyka gra wysokie dźwięki dzieci machają 
chustami wysoko, gdy słychać niskie dźwięki dzieci machają chustami nisko, w rytm sły-
szanej muzyki falują chustami za nauczycielką, raz szybciej raz wolniej. 
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Gdy powtarza się znany już motyw muzyki,  dzieci biegają na paluszkach po sali unosząc 
chusty do góry i do dołu, naśladując lot ptaków.
Po powtarzającym się motywie, gdy nastąpi słyszalna zmiana muzyki dzieci podrzucają 
chusty do góry, tak jakby bawiły się liśćmi.
Podczas wyraźnie słyszalnej wolnej muzyki dzieci kulą się i otulają chustami tworząc śpią-
ce kwiaty na dywanie.
Powtarzający się znany  motyw muzyczny – dzieci znowu na paluszkach biegają po sali 
machając radośnie chustami, naśladując latające ptaki.
2. Muzyka klasyczna cz.I, Ścieżka nr 11 „ Kogut i kury”C. Saint Saens.
a. Zabawa rytmiczna  „Obudzone krasnoludki  -jesienne ludki”
Dzieci zakładają chustki na głowy tworząc czapki krasnoludków.
Nauczycielka opowiada dzieciom historyjkę, że jesienny wiatr i tańczące liście zbudziły 
krasnoludki, które radośnie zaczynają podskakiwać w rytm muzyki, z nóżki na nóżkę, na 
„stop„ w muzyce dzieci szukają pary. Gdy nauczycielka odtworzy kolejny fragment, łączą 
się w haczyki w parach i podskakują rytmicznie  w parach, kręcąc się dookoła. Na kla-
śniecie nauczycielki zmieniają haczyk i kierunek obrotu.
b. Zabawa integracyjna „  Lubię Cię”
Nauczycielka załącza muzykę, dzieci rytmicznie podskakują na „stop” w muzyce nauczy-
cielka wydaje komendy, dzieci stoją w bezruchu reagując na komendy nauczycielki, po 
włączeniu muzyki wesoło podskakują.
• Łokcie – dzieci stykają się łokciami i stoją w bezruchu, aż zacznie grać muzyka. Podczas 
muzyki wesoło podskakują.
• Paluszki – dzieci stykają się paluszkami nawzajem stojąc w bezruchu, aż zacznie grać 
muzyka.Podczas muzyki wesoło podskakują.
• Dłonie – dzieci łapią się za ręce i stoją w bezruchu do momentu, aż zacznie grać mu-
zyka. Podczas muzyki wesoło podskakują.
• Brzuszki – dzieci stykają się brzuszkami i stoją w bezruchu do momentu, aż zacznie grać 
muzyka. Podczas muzyki wesoło podskakują.
• Kolanka  – dzieci stykają się kolanami i stoją w bezruchu do momentu, aż zacznie grać 
muzyka. Podczas muzyki wesoło podskakują.
3. Muzyka klasyczna cz. I, Ścieżka nr 14  „Medidation” J . Massenet - wyciszenie dzieci.
Nauczycielka opowiada dzieciom wolno podczas odtwarzanej muzyki. 
Wszystkie dzieci zamieniają się teraz w drzewa, które delikatnie kołyszą się na wietrze, 
bardzo powoli.Drzewa są smutne, ponieważ zaczyna robić się chłodno, drzewa powoli 
zrzucają swoje liście. Dzieci zamieniają się teraz w spadające liście z drzew, które bardzo 
powoli opadają na ziemię i zasypiają, zamykamy oczy i kładziemy się na dywan i wy-
obrażamy sobie jak liście tańczą w chmurach smutny jesienny taniec. Czy Wasze liście 
tańczą wolno, czy szybko? Moje liście poruszają się w rytm wolnej muzyki, tańczą delikat-
nie i falują, dzieci unoszą ręce do góry i próbują nimi delikatnie falować, oczy mają za-
mknięte. Teraz liście powoli się budzą i unoszą delikatnie. Dzieci wstają i kołyszą się  
w rytm muzyki wolnej, podchodzą do kupki liści zebranych z drzew na dywanie i rozrzu-
cają je delikatnie w rytm muzyki.
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2.Matematyka

Temat: „Dwa kasztany” –  wprowadzenie cyfry 2 

Cele:
• zapoznanie z wyglądem cyfry 2, utrwalenie liczebników porządkowych, 
• kształtowanie umiejętności zapisu cyfry 2,
• rozwijanie zmysłu dotyku podczas wyciągania kasztanów z pojemnika.

Pomoce: rymowanka, plansza z cyfrą 2, karta pracy z książki „Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek” cz. 1, s. 44,  kredki, pojemnik z ryżem, fasolą i kasztanami, kartoniki 
z cyframi.

Przebieg:
1.Powitanie ,Witam was, witam was, naszych zajęć nadszedł czas”.

2. Zabawa w parach do słów rymowanki:
Jeden dwa, jeden dwa,
klaszczesz w dłonie ty i ja.
Jeden, dwa, jeden dwa,
klaśnij szybciej 1, 2, 1, 2, 1, 2.

Dzieci dobierają się w pary na „jeden” uderzają w dłoń kolegi jedną ręką, na „dwa” 
uderzają dwoma rękoma, „klaszczesz w dłonie ty i ja” – klaszczą w swoje dłonie, później 
przyśpieszają uderzając już tylko w dłonie kolegi z pary raz jedną raz dwoma rękami.

3. Rozmowa na temat zabawy i prezentacja cyfry 2:
- Ile dzieci jest w parze?
- Ile rąk mają ludzie?
- Jakie części ciała występują jeszcze podwójnie?
- Jakie pojedynczo? 
- Ile palców pokazuje? (nauczycielka pokazuje dwa palce, następnie prezentuje planszę 
z cyfrą dwa).
Dzieci mówią do czego cyfra 2 jest podobna i z czym im się kojarzy.

4. ,,Cyfra 2” ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.44.
Dzieci nazywają cyfrę pisaną i drukowaną. Odszukują cyfrę 2 wśród innych, wskazują  
2 godzinę, kolorują odpowiednią ilość elementów.

5. Zabawa ruchowa ,,Cyferki ”
Na środku dywanu nauczycielka rozkłada kartoniki z cyfrą 2 różnej wielkościoraz karto-
niki z cyframi od 0 – 9. Przy włączonej skocznej muzyce dzieci tańczą w rytm muzyki. 
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Kiedy muzyka cichnie, każdy staje przy cyfrze 2. Muzyka gra kilka razy, a dzieci porusza-
ją się w różnych pozycjach: kucając, na leżąco, na czworakach. 
Na koniec, każdy zabiera jeden kartonik z cyfrą 2 ze sobą i siada do stolika. 

6. Zabawa „Odszukaj”
Na każdym stoliku leży pojemnik z kasztanami, ryżem i fasolą. Zadaniem dzieci jest za-
mknąć oczy i wyjąć z pojemnika po 2 kasztany. Nauczycielka wyznacza, która osoba ze 
stolika będzie zaczynać, używając liczebników porządkowych. Pierwszy będzie…, dru-
gi…., trzeci……
Następnie dzieci kładą swoje 2 kasztany na kartoniku z cyfrą 2.

7. Demonstracja sposobu pisania cyfry 2.
Nauczyciel pokazuje sposób pisania cyfry 2. Następnie mówi, że dzieci nauczą swoje 
kasztany pisać. „Najpierw bierzemy pierwszego kasztana i piszemy 
w powietrzu, po ławce. Pierwszy kasztan wskakuje do pojemnika i zaczyna pisać drugi 
kasztan: w powietrzu, po dłoni, po ławce. Wskakuje do pojemnika.

8. Sprzątanie po zajęciu.
 Opracowała: Beata Matusiak  

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: zachęcenie dzieci do codziennych spacerów, przebywania na świeżym powietrzu.

POPOŁUDNIE
„Zabawy z cyfrą 2” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.45.
Cel: pisanie cyfry 2 po śladzie i w liniaturze, wyszukiwanie jej w rysunkach, kształcenie 
inwencji twórczej, pomysłowości.
Dzieci rysują palcem, a następnie kredką po dużej cyfrze 2 w ramce. Nazywają rysunki 
w których ukryła się cyfra 2, odszukują ją  a następnie piszą po śladzie kolorową kredką. 
Na zakończenie kolorują rysunki i wykonują swój własny wykorzystując cyfrę 2.

Zabawa integracyjna „Jesień daje nam listeczki” (na melodię „Mam chusteczkę hafto-
waną”).
Cel: kształcenie estetyki ruchów, wytworzenie miłej, pogodnej atmosfery.

Zabawimy się z jesienią w kolorowe listki.
Swoje dary Pani Jesień rozda dzieciom wszystkim.
Tobie jeden, tobie drugi, a tobie da trzeci.
Tobie także podaruje listeczków bukiecik.
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Wybrane dziecko (Pani Jesień) z bukiecikiem liści jest w środku koła. Dzieci śpiewają 
piosenkę. Kogo dotknie Pani Jesień (na słowa piosenki „Tobie także  podaruje listeczków 
bukiecik”) to dziecko wchodzi do środka koła i zabawa trwa dalej.

Układanie rytmu na dywaniku zgodnie z podanym kodem.
Cel: Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania.

Dzieci na rozdanych dywanikach układają podany rytm przez nauczyciela:
• Kasztan, kasztan, żołądź, kasztan, kasztan
• Żołądź, żołądź, kasztan, kasztan, żołądź…
• Kasztan, kasztan, żołądź , żołądź, listek, listek...
• Żołądź , kasztan, listek...
• Listek, Kasztan, kasztan, żołądź , ...
• Żołądź , żołądź , kasztan, żołądź, żołądź, listek...

„Tańczące liście” -  zabawa ruchowa z ćwiczeniami oddechowymi.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy.
Dzieci otrzymują po jednym liściu, kładą go na dłoni i tańczą z nim w rytm słyszanej mu-
zyki. Na przerwę w muzyce dmuchają na swoje liście. 

Zabawy w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
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Dzień 4
Temat dnia:  W lesie

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.5, IV.9, I.5, IV.2, IV.15, I.5.
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie norm i za-
sad.
„Kolorowe obrazki” -  zabawa dydaktyczna.
Cel: rozwijanie spostrzegawczości oraz analizy wzrokowej, poprzez właściwe 
dobranie obrazków.
„Duże liście i małe listeczki” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
„W lesie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu –sześciolatek” cz.1, s.37.
Cel: doskonalenie umiejętności tworzenia zdań, wyodrębniania w nich słów 
oraz ich przeliczania, wypowiadania się na określony temat; podjęcie próby 
wskazania różnic między lasem a parkiem.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.1,I.5, IV.18, I.9, I.8, I.5, 
I.4, I.2.
• Temat: „Muchomorek” –  praca z papieru. Zajęcia z elementami metody 
Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”.
• Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy -  zestaw nr 4
Przybory:  gazeta. 
Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy w piaskownicy oraz na urządzeniach 
ogrodowych.
Cel: zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń, przestrzega-
nie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym.
III  Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.14, IV.18, IV.9, II.7, 
II.8, I.6, III.1
„Grzyby” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” cz.1, s.43.
Cel: zapoznanie z wyglądem i nazwami grzybów, które możemy spotkać  
w lesie, wyszczególnianie grzybów jadalnych i trujących, ćwiczenie słuchu fone-
matycznego, określanie głoski w nagłosie oraz dzielenie słów na sylaby.
„Spacer po lesie” – zabawa ruchowa.
Cel: kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku, posługiwa-
nia się pojęciami: przed siebie, za siebie, w bok.
„Przyklej obrazek w odpowiednim miejscu na planszy” – gra logiczna sudoku. 
/ wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s.8./
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Cel:rozwijanie zdolności do wysiłku umysłowego w sytuacjach trudnych i peł-
nych napięć, kształtowanie emocjonalnej odporności na pokonywanie trudno-
ści, rozwijanie wiary we własne możliwości, przestrzeganie przyjętych zasad gry.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę , przestrzeganie norm i zasad.

„Kolorowe obrazki” -  zabawa dydaktyczna.
Cel: rozwijanie spostrzegawczości oraz analizy wzrokowej, poprzez właściwe dobranie 
obrazków.
Dobieranie obrazków pasujących do siebie(kasztan – liść kasztanowca, żołądź – liść 
dębu, wiewiórka – orzech, jarzębina – korale z jarzębiny, …), podział słów na sylaby.

„Duże liście i małe listeczki” – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
Dzieci biegają w tempie podanym na tamburynie. Na hasło „duże liście” wyciągają się 
w górę, na hasło „małe listki” przykucają.

„W lesie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu –sześciolatek” cz.1, s.37.
Cel: doskonalenie umiejętności tworzenia zdań, wyodrębniania w nich słów oraz ich 
przeliczania, wypowiadania się na określony temat; podjęcie próby wskazania różnic 
między lasem, a parkiem.
Dzieci opowiadają o tym, co robią ludzie w lesie w oparciu o zamieszczone zdjęcia. Ukła-
dają zdania do zdjęć i w pustych polach rysują tyle kresek, z ilu słów składa się każde 
zdanie. Na zakończenie wskazują różnice między lasem a parkiem.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Plastyka
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 Temat: „Muchomorek” –  praca z papieru. Zajęcia z elementami 
metody Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”.

Cele: 
•  utrwalenie wyglądu muchomora oraz budowy grzybów /kapelusz, blaszki, trzon, grzyb-

nia/,
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
• stwarzanie okazji do twórczej aktywności inspirowanej muzyką i rekwizytem,
•  doskonalenie umiejętności darcia papieru na małe kawałeczki, cięcia nożycami, ćwi-

czenie mięśni paliczkowych,
• rozwijanie umiejętności współpracy.

Pomoce: arkusze szarego papieru, pastele, brystole, taśma klejąca, kleje, kartki, nożyce, 
odtwarzacz CD, melodie do kreślenia D. Dziamska, kartka z wycinanki s.6, szarfy.

Przebieg:
Rozwiązanie zagadki:

Kapelusz czerwony ma w białe kropeczki.
Nie chcą go brać dzieci, ani wiewióreczki.
Ale mech zielony gwarzy:
patrzcie jak mi z nim do twarzy.  (muchomor)

Rozmowa nawiązująca do tematu zajęć:
- Gdzie rośnie muchomor?
- Jak on wygląda? 
- Dlaczego nie chcą go brać ani dzieci , ani wiewiórki?
- Czy możemy zbierać muchomory do koszyka lub dotykać?

Omówienie pracy plastycznej – grupowej. 
Dzieci ustawione w kilkuosobowych grupkach wokół stolików, na których przymocowane 
są arkusze szarego papieru. Każde z dzieci trzyma w ręku pastele w kolorach: brązowym, 
czarnym, szarym. Po usłyszeniu melodii dzieci maszerują jeden za drugim i kreślą po 
arkuszu szarego papieru w dowolnych jego miejscach. Należy zwrócić uwagę na tempo 
granej melodii. Dzieci dostosowują ruch do usłyszanych dźwięków. Co jakiś czas pauzu-
jemy melodię i robimy zmianę kierunku marszu. Staramy się, aby cały arkusz był zapeł-
niony kolorami. Następnie odrywamy papier i dajemy dzieciom do pogniecenia. Z ka-
wałków papieru formujemy pień oraz gałęzie drzewa i przyklejamy na kolorowy brystol.

„Dzieci w lesie” -  zabawa orientacyjno – porządkowa.
Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy i jednej z grup rozdaje szarfy - dzieci, które mają 
szarfy stają na sali w rozsypce i są drzewami. Następnie dzieci bez szarf biegają w róż-
nych kierunkach tak, aby nie potrącać drzew. Na zawołanie nauczyciela "Stój" - dzieci 



Przewodnik metodyczny

125

Jesień w parku i w lesie

zatrzymują się. Wychowawczyni poleca dzieciom rozejrzeć się i stanąć za najbliższym 
drzewem.

„Muchomorek” – praca z papieru.
Na stolikach rozłożone są kartki z wycinanki s.6. Dzieci wycinają elementy muchomora  
i naklejają je na kolorowe kartki według wzoru. Następnie gotową pracę umieszczają 
pod wykonanym wcześniej drzewem.

Prezentacja zespołowo powstałej pracy oraz prac wykonanych indywidualnie. 
Omawianie ich estetyki, kolorystyki i wspólnej pracy. Zwrócenie uwagi na to, iż mucho-
mor jest grzybem trującym i nie należy go zbierać ani nawet dotykać.

Prezentacja i ekspozycja wykonanej pracy – zawieszenie drzewa z muchomorami w sali.

2. Zajęcia ruchowe – zestaw 4
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy.

• Ćwiczenia wzmacniające stopę, 
•  Zapoznanie ćwiczących z ćwiczeniami kształtującymi prawidłowe wysklepienie stopy 

przy użyciu przyboru nietypowego.

Przybory: gazeta.

Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy w piaskownicy oraz na urządzeniach ogrodowych.
Cel: Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń, przestrzeganie zasad 
obowiązujących na placu przedszkolnym.

POPOŁUDNIE
Informacje dla nauczyciela:
Po pierwsze grzyby to nie rośliny i daleko im też do zwierząt. Nie mają kwiatów, liści, ani 
korzeni. Grzyby to oprócz naziemnej części, którą widzimy w lesie, system nitek/strzępek 
zwanych grzybnią ciągnących się w podłożu, na którym rośnie grzyb.Wiele grzybów rośnie 
w symbiozie tylko z konkretnym rodzajem drzewa. Grzyb czerpie pokarm z korzeni drzewa, 
a w rewanżu dostarcza wodę wraz z solami mineralnymi, których drzewo potrzebuje do 
wzrostu. Ostatnie badania dowodzą, że grzyby posiadają wiele składników mineralnych 
oraz witaminę D, o którą w czasie jesienno-zimowym szczególnie trzeba zadbać. Spożywa 
się je bezpośrednio (duszone, smażone, gotowane w postaci zupy) lub marynowane. Moż-
na je także suszyć i solić. Nawet jadalne gatunki grzybów, nieodpowiednio lub zbyt długo 
przechowywane, mogą być szkodliwe, to samo dotyczy zbyt starych lub „robaczywych” 
(opanowanych przez larwy owadów) owocników. 
Potrawy przyrządzane z wykorzystaniem grzybów jadalnych: 
• zupa grzybowa,
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• sos grzybowy,
• sałatka grzybowa,
• grzyby marynowane,
• grzyby kiszone,
• uszka,
• krokiety grzybowe,
• pierogi.
Grzyby jadalne niejednokrotnie łatwo jest pomylić z bardzo podobnymi grzybami niejadal-
nymi lub wręcz trującymi (często śmiertelnie!), toteż należy się nauczyć dobrze je rozpozna-
wać, w czym pomocne są liczne opracowania wydawane w formie atlasów. Do najbardziej 
cenionych i popularnych grzybów jadalnych należą: borowiki, podgrzybki,koźlarze, rydze, 
pieprzniki, czubajki, gołąbki, gąski i opieńki, a także rosnące pod ziemią trufle.
Grzyby trujące rosną licznie w lasach i zdarza się, że są mylone z grzybami jadalnymi. Każde 
zatrucie daje inne objawy, a niektóre zatrucia bywają śmiertelne. Warto dokładnie spraw-
dzać, jaki gatunek grzyba wkładamy do koszyka i z całą pewnością omijać grzyby takie jak:
• muchomor sromotnikowy, muchomor plamisty, muchomor czerwony, muchomor jadowi-
ty, borowik szatański,borowik purpurowy.
Są jednak wyjątki - ślimaki zjadają nawet muchomory, ale tylko wiosenne. I te choć dla 
ludzi też są trujące - zupełnie im nie szkodzą. 

„Grzyby” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” cz.1, s.43.
Cel: zapoznanie z wyglądem i nazwami grzybów, które możemy spotkaćw lesie, wyszcze-
gólnianie grzybów jadalnych i trujących, ćwiczenie słuchu fonematycznego, określanie 
głoski w nagłosie oraz dzielenie słów na sylaby.
Dzieci nazywają grzyby i określają pierwszą głoskę w ich nazwie. Dzielą słowa na sylaby 
i kolorują odpowiednią liczbę kółek. Łączą z koszykiem zdjęcia grzybów jadalnych.

„Spacer po lesie” – zabawa ruchowa.
Cel: kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania kierunku, posługiwania się po-
jęciami: przed siebie, za siebie, w bok.

Dzieci spacerują po sali  przy melodii piosenki „Chodzi lisek koło drogi” / płyta CD 
„Muzyka na każdą okazję – wersje instrumentalne” nr 3 /. Gdy muzyka milknie nauczy-
ciel wydaje polecenia:
• idź przed siebie,
• obejrzyj się za siebie,
• spójrz w bok,
• spójrz w prawą stronę,
• spójrz w lewą stronę. Gdy muzyka zaczyna grać dzieci spacerują po sali.

„Przyklej obrazek w odpowiednim miejscuna planszy” – gra logiczna sudoku./wycinan-
ka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s.8/.
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Cel: rozwijanie zdolności do wysiłku umysłowego w sytuacjach trudnychi pełnych napięć, 
kształtowanie emocjonalnej odporności na pokonywanie trudności,rozwijanie wiary we 
własne możliwości, przestrzeganie przyjętych zasad gry.
Dzieci nazywają grzyby na planszy sudoku. Wycinają obrazki znajdujące się na dole 
strony i przyklejają je w puste pola tak, aby w każdym rzędzie i wierszu znalazły się wła-
ściwe grzyby.
Uzupełniając diagram sudokunależy pamiętać o tym, że w każdym rzędzie, każdej ko-
lumnie, określony rodzaj grzyba może pojawić się wyłącznie jeden raz.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Dzień 5
Temat dnia:  Poznajemy DRzeWa iglasTe

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.7, IV.15, IV.14, I .5, IV.7, 
I.9, I.5
Zabawa z kolegą dowolnie wybraną zabawką.
Cel: wdrażanie do umiejętności wspólnej, zgodnej zabawy z kolegą, odkłada-
nie zabawek na swoje miejsce.
„Policz grzyby” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1,s.46.
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, utrwalenie cyfr 1 i 2; 
orientowanie się w schemacie własnego ciała, rozróżnianie strony prawej i le-
wej oraz części ciała parzystych i nieparzystych.
„Taniec wiatru” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie umiejętności reagowania na zmiany tempa i dynamiki.
 „Treflinka” – składanie obrazka z części.
Cel: kształcenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej, łączenia poszcze-
gólnych elementów w logiczną całość.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.
II Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.5, IV.18, IV.7, I.5, I.6, 
III.5, II.8, I.6, I.2
• Temat: „Drzewa iglaste” – rozmowa na podstawie wiersza  Beaty Matusiak  
z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.  
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• Temat: Zabawy rytmiczno – ruchowe z wykorzystaniem instrumentów perku-
syjnych.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. 
Cel: wzajemne uznawanie praw do zabawy i do uczestnictwa w zabawie,  
w sytuacjach konfliktowych odnoszenie się do Kodeksu Przedszkolaka.
Wyjście na podwórko – zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wy-
korzystaniem sprzętu terenowego.
Cel: przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy.
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.18, I.5, IV.8, I.6.
„Od korzeni po koronę” - rozmowa na temat budowy drzewa.
Cel: zapoznanie dzieci z budową drzewa oraz różnymi rodzajami lasów, 
utrwalenie nazw i wyglądu drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.
Zabawa ruchowo – naśladowcza „Drzewa na wietrze”.
Cel:  - ćwiczenie ramion i obręczy barkowej.
„Jakie to drzewo?” – rysowanie kredkami.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania za pomocą plastycznych środ-
ków wyrazu uprzednio poznanej rzeczywistości, utrwalenie wyglądu drzew.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- cyfrowe,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawa z kolegą dowolnie wybraną zabawką.
Cel: wdrażanie do umiejętności wspólnej, zgodnej zabawy z kolegą, odkładanie zaba-
wek na swoje miejsce.

„Policz grzyby” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1,s.46.
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, utrwalenie cyfr 1 i 2; oriento-
wanie się w schemacie własnego ciała, rozróżnianie strony prawej i lewej oraz części 
ciała parzystych i nieparzystych.

„Taniec wiatru” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie umiejętności reagowania na zmiany tempa i dynamiki.
Dzieci stoją w rozsypce, w rękach trzymają kolorowe paski bibuły (może być kilka pasków 
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połączonych taśmą klejącą). Coraz głośniejsze uderzenia w tamburyno - dzieci w lekkim 
rozkroku machają wstążkami nad głowami z równoczesnym obrotem wokół własnej osi. 
Coraz słabsze uderzenia w tamburyno w miarowym tempie - opuszczają ręce wzdłuż 
tułowia potrząsając dłońmi. Bardzo słabe uderzenia - bieg drobnymi krokami, ręce wy-
ciągnięte do przodu, lekkie potrząsanie rękami w nadgarstkach.

„Treflinka” – składanie obrazka z części.
Cel: kształcenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej, łączenia poszczególnych 
elementów w logiczną całość.
Dzieci kolorują wcześniej przygotowany przez nauczyciela obrazek przedstawiający Tre-
flinkę, która niesie koszyczek z szyszką. Następnie przecinają pokolorowany  obrazek na 
6 części /nauczyciel rysuje ołówkiem linie przecięcia/. Następnie układają z pociętych 
części Treflinkęi naklejają na kartkę. Dzieciom zdolniejszym możemy podzielić obrazek 
na więcej części.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 4.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Rozwijanie mowy i myślenia

Temat: „Drzewa iglaste” – rozmowa na podstawie wiersza   
Beaty Matusiak  z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.

Cele:
• zapoznanie z cyklem rozwoju rośliny na przykładzie świerka,
•  kształtowanie umiejętności logicznego myślenia podczas ustalania kolejności zdarzeń 

historyjki,
• wdrażanie do dbałości o hodowane rośliny.

Pomoce: wiersz ,,Szyszka Treflinki”, plansza nr 6, karta pracy z książki „Trefliki w przed-
szkolu – sześciolatek” cz. 1, s. 40, kasztany, żołędzie, pojemnik, bębenek, szyszka, donicz-
ka z ziemią, konewka z wodą, płyta DVD  „Rodzina Treflików”.

Przebieg:
1.Powitanie ,,Iskierka”.
„Puszczam iskierkę w krąg, niech wróci do moich rąk” – dzieci stoją w kole trzymając się 
za ręce, nauczycielka zaciska dłoń dziecka, puszczając w ten sposób iskierkę.

2.Wysłuchanie wiersza ,,Szyszka Treflinki”.
Jesienią pod świerkiem,
szyszka leżała.
Treflinka ją wzięła, 
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nasionka z niej wysypała.
Do domu zaniosła, 
w doniczce zasiała.
Dbała, doglądała i podlewała.
Roślinka z ziemi wykiełkowała.
Za oknem zima i mróz,
szczęśliwa Treflinka choinkę ma już.

 Beata Matusiak

3. Rozmowa na temat treści wiersza:
- Pod jakim drzewem leżała szyszka? 
- Co Treflinka wysypała z szyszki i co z tym zrobiła? 
- W jaki sposób Treflinka dbała o swoją roślinkę?
- Co wyrosło z nasionka?
- Z jakiego powodu Treflinka była szczęśliwa?

4. Zabawa ruchowa „Owoce dębu i kasztanowca”.
Na środku dywanu leżą kasztany i żołędzie. Kiedy nauczyciel uderza w bębenek dzieci 
podskakują rytmicznie z nogi na nogę. Gdy bębenek cichnie zatrzymują się i na hasło 
kasztany biorą po jednym kasztanie i wkładają do pojemnikana hasło „żołędzie, zbiera-
ją żołędzie”. Zabawę powtarzamy 3 razy, za każdym razem uderzającw bębenekz róż-
nym natężeniem.

5. „Drzewa iglaste”, ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.40.
Dzieci dzielą nazwy drzew na sylaby, a słowo sosna na głoski. Nazywają ich owoce. 
Opowiadają historyjkę obrazkową.

6. ,,Szyszki” – wysianie nasion świerku do doniczki.
Dzieci oglądają szyszkę, opisują ją, wąchają i wysypują nasionka. Nauczycielka do przy-
gotowanej doniczki wsypuje nasiona, podlewa  i odstawia na parapet. Dzieci wypowia-
dają się, jak będą dbały o roślinę.

7.„Jak dbać o drzewko” – wypowiedzi dzieci na podstawie filmu. 

 RODZINA TREFLIKÓW 
- sezon 1 - odc. 3 - "Drzewko"

Cel: zapoznanie z różnymi sposobami sadzenia drzew /z nasionka, sadzonki/,  przypo-
mnienie wiadomości dotyczących właściwej ich pielęgnacji; zachęcenie dzieci do używa-
nia „czarodziejskich słów”.
 Opracowała: Beata Matusiak
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Temat: Zabawy rytmiczno – ruchowe z wykorzystaniem 
instrumentów perkusyjnych.

Cele: 
• kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
• rozwijanie poczucia rytmu,
• tworzenie miłej atmosfery i integracji podczas zabaw.

Pomoce: piosenka na płycie CD Muzyka na każda okazje nr 12 i nr 15, odtwarzacz CD,  
czapki krasnoludków, instrumenty trójkąt i tamburyno.

1. Zabawy z piosenką „My jesteśmy Krasnoludki”  - płyta Muzyka na każdą okazję nr 12, 
zabawa ilustracyjna do piosenki.
2. Zabawa ruchowo – muzyczna z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. „Krasno-
ludki i misie„ – nauczycielka wybiera 4 dzieci które będą orkiestrą. Pozostałe dzieci dzie-
li na dwie grupy „krasnoludki i misie”. Układa na podłogę kilka sylwet grzybków  
w różnych odległościach. Gdy dzieci grają rytmicznie z nauczycielką szesnastki lub ósem-
ki  na trójkątach krasnoludki biegają na paluszkach wokół grzybków i śpiących misiów. 
Gdy nastąpi zmiana instrumentów z trójkątów na tamburyna,  dzieci z nauczycielką gra-
ją całe nuty wychodzą misie ciężkim i długim krokiem i zbierają grzybki. Gdy zaczynają 
znowu grać trójkąty misie rozrzucają grzybki i zasypiają, a wokół nich biegają krasnolud-
ki. Zabawę powtarzamy kilka razy.
3. Zabawa ruchowo naśladowcza na melodię”Mam chusteczkę haftowana”, płyta  Mu-
zyka na każdą okazje nr 15.
Dzieci Misie stoją w kole i naśladują za nauczycielem

Jedna łapka, druga łapka, (pokazują rączkę prawą a potem lewą)
ja jestem niedźwiadek. (wskazują palcem na siebie)
Trzecia łapka, czwarta łapka, (podnoszą lewą nogę a potem prawą nogę)
a to jest mój zadek (obracają się tyłem do środka koła wypinając się i kręcąc biodrami) 
Lubię miodek, kocham miodek, (wypinają brzuszki i głaszczą się po nich)
zabieram go pszczółkom. (naśladują gest zabierania ręką)
Jedną łapką, drugą łapką, (pokazują swoje dłonie)
albo wciągam rurką, (naśladują siorpanie i wciągnie napoju przez rurkę z rąk)

4. Jeśli dzieci wyrażają chęć można powtórzyć zabawę w Treflikową przedszkolną orkie-
strę i wykorzystać instrumenty perkusyjne podczas zajęć.
Zabawa z instrumentami „Przedszkolnatreflikowa orkiestra”.
Dzieci siedzą na dywanie w kole. W środku koła znajduje się kilka instrumentów przed-
szkolnych (np. tamburyno, bębenek, trójkąt, grzechotka, kołatka). Nauczycielka trzyma  
w ręku maskotkę Treflinkę, która po wypowiedzeniu zaklęcia (rymowanki) wybiera dzieci, 
dotknięciem rączką maskotki. Wybrane dzieci, dotknięte przez Treflinkę,  siadają w środ-
ku koła i zabierają do ręki  instrument na którym grają, do momentu, aż nauczycielka 



Jesień w parku i w lesie



Przewodnik metodyczny

132

powie ”stop”. Zabawę należy powtarzać tyle razy, aby wszystkie dzieci miały możliwość 
zagrania na instrumentach.

Zaklęcie:
Jestem Treflinka.
Dam Ci znać,
gdy dotknę Ciebie,
zaczynasz  grać.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. 
Cel: wzajemne uznawanie praw do zabawy i do uczestnictwa w zabawie, w sytuacjach 
konfliktowych odnoszenie się do Kodeksu Przedszkolaka.

Wyjście na podwórko – zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wykorzysta-
niem sprzętu terenowego.
Cel: przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy.

POPOŁUDNIE
„Od korzeni po koronę” - rozmowa na temat budowy drzewa.
Cel: zapoznanie dzieci z budową drzewa oraz różnymi rodzajami lasów, utrwalenie nazw 
i wyglądu drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.
Nauczyciel na dużym arkuszu papieru rysuje kontur drzewa. Chętne dzieci zaznaczają na 
rysunku następujące części: 
• korzeń,
• pień,
• gałęzie,
• liście,
• owoce.
Nauczyciel wyjaśnia uczniom, do czego służą wszystkie wymienione części drzewa.

Informacje dla nauczyciela:
Drzewa posiadają zróżnicowaną budowę części nadziemnej. Z powierzchni ziemi wyrasta 
pień, który od pewnej wysokości otoczony jest koroną składającą się z rozdzielających się 
gałęzi zakończonych liśćmi. Pień oraz starsze, grubsze gałęzie są zdrewniałe, młode drewnie-
ją z końcem okresu wegetacyjnego. Pień może na wysokości początku korony dzielić się na 
grubsze gałęzie, nazywane konarami lub też może przebiegać pionowo w górę przez koronę, 
czasami nawet niemal do końca wysokości drzewa. Drzewa rosną pojedynczo, w grupach 
lub tworząc rozległe skupienia (lasy).
Ogólny kształt części nadziemnej drzewa (pnia i korony, w tym ułożenia gałęzi) określa się 
mianem pokroju drzewa. Wyróżnia się pokrój stożkowaty, kolumnowy, okrągławy i paraso-
lowaty.
Las to duży teren, na którym rosną drzewa, krzewy i rośliny zielone oraz żyją zwierzęta.  
W zależności od tego, jakie występują w lesie drzewa, możemy wyróżnić lasy:
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• liściaste – lasy, w których rosną drzewa liściaste,
• iglaste – lasy, w których rosną drzewa iglaste,
• mieszane – lasy, w których rosną drzewa iglaste i liściaste.
Na średnio urodzajnych glebach rosną lasy liściaste z drzewami takimi, jak: grab, dąb, 
brzoza, topola, lipa, buk.Liście drzew liściastych, oddychając, wyparowują dużo wody. Są 
źle zabezpieczone przed mrozem. W czasie silnych mrozów na pewno by zamarzły, dlatego 
jesienią liście opadają. Na gałązkach pozostają pączki, które, okryte łuskami, przetrwają 
zimę. W lasach liściastych jest dużo zwierząt, ponieważ znajdują w nim pod dostatkiem 
pokarmu oraz doskonałe kryjówki.
Do drzew iglastych zaliczamy takie drzewa, jak: sosna, jodła, świerk, modrzew.Liście drzew 
iglastych nie opadają na zimę. Mówimy, że są zimnotrwałe. 

Zabawa ruchowo – naśladowcza „Drzewa na wietrze”.
Cel: - ćwiczenie ramion i obręczy barkowej.
Dzieci stoją w małym rozkroku, ramiona uniesione w górę. Wykonują skłony w bok, skrę-
ty, skrętoskłony- imitują ruch gałęzi na wietrze.

„Jakie to drzewo?” – rysowanie kredkami.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania za pomocą plastycznych środków wyrazu 
uprzednio poznanej rzeczywistości, utrwalenie wyglądu drzew.
Każde dziecko rysuje jedno wybrane przez siebie drzewo. Po ukończeniu pracy  dzieci 
odgadują jakie drzewa zostały narysowane.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Jesień w parku i w lesie
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TEMAT KOMPLEKSOWY:  
JESIEŃ W SADZIE

Dzień 1
Temat dnia:  jesień Daje nam oWoce

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: IV.18, IV.19, IV.2, IV.5, IV.8, 
IV.5, IV.1, IV.8, I.5, I.2
Montowanie gazetki związanej z tematyką tygodnia – rozmowa na temat ilu-
stracji.
Cel: zachęcenie dzieci do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, zwrócenie 
uwagi 
na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym.
„Nasze drzewko” - pielęgnowanie nasionka świerku wysianego do doniczki  
w ubiegłym tygodniu.
Cel: obserwacja zachodzących zmian, zapewnianie warunków do prawidłowe-
go wzrostu, wdrażanie do systematycznych działań.
„Jesienne słońce maluje świat”  - rysowanie kredkami.
Cel: utrwalenie kolorystyki jesieni, kształcenie inwencji twórczej dziecka, wyja-
śnienie znaczenia słowa „gaj”.
„Owocowy bum!” – zabawa ruchowa z przeliczaniem.
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, koncentracji uwagi.
„Magiczny obrazek” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.52.
Cel: utrwalenie kolorów, kształcenie umiejętności kolorowania odpowiednich 
pól według kodu, zwrócenie uwagi na mieszczenie się w konturach.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 5.
Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.4, IV.2, IV.8, I.8, I.5, I.4, 
IV.18
• Temat: Wprowadzenie litery „O,o” drukowanej i pisanej na podstawie 
wyrazu„oko”.
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• Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru nietypowego-zestaw 5
Przybory: kula z papieru lub z gazety, gwizdek. 
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: obserwacja drzew, liści, wyszukiwanie drzew owocowych; omówienie bu-
dowy drzewa /pień, korona, gałęzie, korzenie/
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.5, IV.8, I.9, IV.5, I.6
„Piszemy z Treflinką” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, s.55.
Cel: utrwalenie nowo poznanej litery „o”, doskonalenie umiejętności pisania 
po śladzie i samodzielnie, zwrócenie uwagi na prawidłowy kierunek kreślenia 
liter oraz prawidłowe trzymanie kredki.
„Owoce w garnuszku” – zabawa taneczna.
Cel: zachęcenie do zgodnej, wspólnej zabawy, kształcenie poczucia rytmu, 
estetyki ruchów.
„Czerwone jak …..” – zabawa w jesienne kolory.
Cel: ćwiczenia słownikowe,
Zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończo-
nej zabawie.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Montowanie gazetki związanej z tematyką tygodnia – rozmowa na temat ilustracji.
Cel: zachęcenie dzieci do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, zwrócenie uwagi na 
poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym.

„Nasze drzewko” - pielęgnowanie nasionka świerku wysianego do doniczki w ubie-
głym tygodniu.
Cel: obserwacja zachodzących zmian, zapewnianie warunków do prawidłowego wzro-
stu, wdrażanie do systematycznych działań.

„Jesienne słońce maluje świat”  - rysowanie kredkami.
Cel: utrwalenie kolorystyki jesieni, kształcenie inwencji twórczej dziecka, wyjaśnienie zna-
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czenia słowa „gaj” (Gaj – nazwa małego liściastego lasu lub odosobnionej grupy dziko 
rosnących drzew, a także potoczna nazwa plantacji owocowych drzew egzotycznych).

„Jesienne słońce” (barak informacji o autorze)
Słońce dużo ma roboty,
wcześnie rano wstaje.
Promykami swymi głaszcze
okoliczne gaje.
Musi ogrzać całą ziemię,
łąki, lasy i pastwiska.
Jesiennymi kolorami,
pomalować wszystko.

Po wysłuchaniu wiersza dzieci rysują na temat „Jesienne słońce maluje świat” uwzględ-
niając kolorystykę jesieni. Mogą też narysować słońce z promieniami w jesiennych bar-
wach.

„Owocowy bum!” – zabawa ruchowa z przeliczaniem.
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, koncentracji uwagi.
Dzieci ustawione w kole będą przeliczać do 6 (liczba owoców, które wysypały się Pani 
Jesieni z koszyka) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rozpoczyna nauczyciel mówiąc 
jeden i kolejno odliczają dzieci. Na kogo wypadnie 6, mówi „bum” i wskakuje do środka 
koła, jak „śliwka w kompot”. Odliczanie zaczynamy od następnego dziecka i kolejna  
6 mówi „bum” i wpada do środka. Zabawa trwa, aż do momentu, aż wszystkie dzieci 
(śliwki) znajdą się w środku koła (kompocie). 

„Magiczny obrazek” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”cz.1, s.52.
Cel: utrwalenie kolorów, kształcenie umiejętności kolorowania odpowiednich pól według 
kodu, zwrócenie uwagi na mieszczenie się w konturach.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 5.
• „Wiatr i wietrzyk” – dzieci podnoszą ręce do góry naśladując ruchy drzewa podczas 
wiatru: wietrzyku, huraganu, wichury, itp. (ważne żeby dzieci wykorzystały ruchy palców, 
dłoni, rąk i całego ciała. Można wykorzystać nagrania wiatru),
• „Kto pierwszy” - dzieci maszerują swobodnie po całej sali, na hasło „robimy koła” 
dziewczynki tworzą jedno koło, chłopcy drugie,
• „Wirujące liście” - dzieci naśladują opadające liście robiąc przysiad, następnie kładą się 
na dywanie i turlają.

Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami.
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II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia

Temat: „Wprowadzenie litery „O,o” drukowanej i pisanej 
na podstawie wyrazu „oko”.

Cele:
• zapoznanie z literą „O,o” wielką i małą, drukowaną i pisaną,
•  kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, układania schematu 

wyrazu z cegiełek (kartoników w kolorze białym, niebieskim i czerwonym) oraz z rozsy-
panki literowej,

• pisanie nowo poznanej litery „O, o” pośladzie,
• wyszukiwanie słów, w których głoska „O” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

Pomoce: 
plansza z literą, ilustracje na tablicy, książka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, 
płyta CD Muzyka klasyczna cz.1. nr 7, płyta CD „Treflikiw przedszkolu – sześciolatek. Li-
tery”, magnetofon, kredki, kartoniki z literami.

Przebieg:
Słuchanie piosenki pt. „Literka O” (płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek. Litery).

O jak oko, okulary 
i dwa buty nie do pary.
Otwórz okno, zobacz osy,
Olek biegnie całkiem bosy.

Oo Ola,oo osa,
lata osa koło nosa.
Olaboga krzyczy Ola,
odleć oso do Opola. 

Rozmowa na temat piosenki:
- jaką głoską rozpoczynały się najczęściej słowa w piosence?
- jakie to są słowa ?

Układanie zdań do ilustracji (plansza z literą o).
Wyszukiwanie na ilustracji nazw przedmiotów, osób, roślin,  w których występuje głoska „o”. 
Wyeksponowanie przez nauczyciela słowa-wyrazu podstawowego „oko” oraz ilustracji 
przedstawiającej oko, która jest desygnatem tego słowa-wyrazu.

Analiza i synteza słuchowa słowa-wyrazu podstawowego „oko”.
• wypowiadanie całego słowa-wyrazu,





Przewodnik metodyczny

138

Jesień w sadzie

• wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
• podział słowa na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
• określenie położenia głoski „o”  w słowie-wyrazie „oko”,
• podawanie przykładowych słów z głoską „o” w nagłosie,
•  wyszukiwanie głoski „o”w pokazanych obrazkach (nauczyciel nazywa przedmioty, rośli-

ny i zwierzęta znajdujące się na obrazkach, a dzieci klaszczą w momencie, gdy usłyszą 
głoskę „o”),

• wyszukiwanie głoski „o” w swoim imieniu i nazwisku.

Analiza i synteza wzrokowa słowa-wyrazu podstawowego „oko”.
(na tablicy umieszczony jest obrazek przedstawiający oko).
•  podział słowa-wyrazu „oko” na sylaby i ułożenie dwóch białych kartoników (nauczyciel 

układa na tablicy, a dzieci na dywanie),
•  podział  słowa-wyrazu „oko ” na głoski i ułożenie trzech białych cegiełek przez nauczy-

ciela i dzieci,
•  podział  słowa-wyrazu „oko” na spółgłoski i samogłoski (ułożenie przeznauczyciela  

i dzieci czerwonych i niebieskich cegiełek - czerwone oznaczająsamogłoski, a niebie-
skie spółgłoski)

• zastąpienie kartoników nowo poznaną literą,
• wskazanie miejsca nowej litery(na początku i na końcu wyrazu)

Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej.
• wstawienie kartonika z literą „o”  do modelu wyrazu „oko” (dzieci wykonują to samo),
•  każde z dzieci indywidualnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowej ułożonego przez 

siebie modelu wyrazu „oko”,
•  wyszukiwanie liter „ O,o” w napisach znajdujących się w klasie, zwrócenie uwagi, że 

imiona, nazwy rzek,  miast i państw pisze się wielką literą.

Ćwiczenia w czytaniu – praca z książką „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.54.
•  wyszukiwanie na ilustracji elementów, których nazwy rozpoczynają się głoską „o”  

i otoczenie ich czerwoną pętlą (w alfabecie są również litery pisane i nauczyciel infor-
muje o tym dzieci),

•  podkreślenie czerwonym kolorem nowo poznanych liter drukowanych w wyrazach oraz 
łączenie nazw obrazków czytanych przeznauczyciela z właściwymi ilustracjami (wyja-
śnienie niezrozumiałych słów i ich pisowni-mała, wielka litera) .

Demonstracja nowo poznanej litery małej i wielkiej „o,O” pisanej.
• pokaz pisania litery na tablicy bez liniatury,
• analiza kształtu litery (kojarzenie kształtu litery z przedmiotami z otoczenia),
• ćwiczenia w pisaniu bezśladowym w powietrzu, na tacy z kaszą,
•  układanie liter z kasztanów-jeśli ułożą prawidłowo, to po sprawdzeniu przez nauczycie-

la, otrzymują znaczek w nagrodę.
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Zabawa ruchowa „Jaką masz literę?” 
Nauczyciel przygotowuje 4 rodzaje kartoników z literą „o”: wielka litera „O” drukowana, 
wielka litera „O” pisana, mała litera „o” drukowana i mała litera „o” pisana (litera „o” 
wielka i mała pisana umieszczone są na kartoniku w liniaturze). Każde dziecko losuje 1 
kartonik z literą „o”. Dzieci poruszają się rytmicznie po sali przy dźwiękach „Czterech pór 
roku - Jesień” A. Vivaldiego.Na przerwę w muzyce witają się z wybranym przez siebie 
kolegą przybijając„piątkę” i jeden z nich pokazuje kartonik z literą zadając pytanie:
- Jaka to litera?
Kolega odpowiada na pytanie np. - litera „O” wielka drukowana.
Jeżeli odpowiedź jest prawidłowa przybijają „piątkę” i zabawa toczy się dalej.

2. Zajęcia ruchowe - zestaw 5.
Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru nietypowego.

• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej z użyciem przyboru nietypowego,
• Zapoznanie się z ćwiczeniami z przyborem nietypowym.

Przybory: kula z papieru lub z gazety, gwizdek. 

Czynności organizacyjno – porządkowe.
Zbiórka, powitanie. Omówienie tematu i celów zajęć.

Część wstępna.
Zabawa reagowanie na sygnał dźwiękowy.
Dzieci biegają po sali. Prowadzący przy użyciu gwizdka informuje ćwiczących, jaką pozy-
cję powinni przyjąć. 
1 gwizdek – ćwiczący zatrzymują się w pozycji na baczność,
2 gwizdki- ćwiczący zatrzymują się i wykonują podskoki w miejscu,
3 gwizdki – ćwiczący zatrzymują się i wykonują leżenie tyłem (na plecach).

Część główna
Dzieci pobierają płachtę gazety i zgniatając ją formują kulę.
Ćwiczenia w rozsypce.
• przekładanie kuli z ręki do ręki, z przodu i z tyłu,
• przekładanie kuli z ręki do ręki, nisko za plecami i wysoko nad głową,
• podrzucamy kulę w górę i próbujemy ją złapać,
• podrzucamy kulę w górę i próbujemy klasnąć w dłonie przed złapaniem kuli,
• z postawy zasadniczej unosimy raz prawą, raz lewą nogę i za każdym razem przekła-
damy kulę pod kolanem,
• w siadzie podpartym o nogach ugiętych kula leży między stopami. Dzieci chwytają kulę 
obiema stopami unoszą ją w górę, następnie odkładają na podłogę, ćwiczenie powta-
rzamy 10 razy,
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• ćwiczenie jak wyżej tylko po uniesieniu nóg w górę kulę puszczamy,
• w siadzie podpartym o nogach ugiętych palce stóp oparte na kuli. Ruch: przesuwamy 
kulę stopami jak najdalej do przodu i przysuwamy również palcami stóp jak najbliżej do 
siebie,
• ćwiczenie jak wyżej tylko raz ćwiczy prawa stopa, raz lewa,
• „Schowaj kule pod stopami” – zabawa ruchowa,
• Dzieci podskakując z nogi na nogę, przemieszczają się po sali, na hasło „schowaj kulę 
pod stopami” kładą kulę na ziemię i zakrywają ją stopami,
• odkładamy kule do kosza lub przygotowanego do tego celu worka foliowego.

Część końcowa
„Zaproszenie” – zabawa ruchowa.
Nauczycielka wraz z dziećmi siada na obwodzie koła bardzo blisko siebie. Nauczycielka 
wstaje i na jej miejscu robi się luka. Dziecko, które miała po swojej prawej stronie poda-
je hasło„na wolne miejsce po mojej prawej stronie zapraszam”
(i tu podaje imię osoby, którą zaprasza na wolne miejsce). Osoba zaproszona zmienia 
miejsce. Obok kolejnego ćwiczącego zrobiło się wolne miejsce po prawej stronie i kolejna 
osoba podaje hasło. Zabawa kończy się wtedy, kiedy wszystkie osoby zmienią miejsca. 

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: obserwacja drzew, liści, wyszukiwanie drzew owocowych; omówienie budowy drze-
wa (pień, korona, gałęzie, korzenie).

POPOŁUDNIE
„Piszemy z Treflinką” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.55.
Cel: utrwalenie nowo poznanej litery „o”, doskonalenie umiejętności pisania po śladzie  
i samodzielnie, zwrócenie uwagi na prawidłowy kierunek kreślenia liter oraz prawidłowe 
trzymanie kredki.

„Owoce w garnuszku” – zabawa taneczna.
Cel: zachęcenie do zgodnej, wspólnej zabawy, kształcenie poczucia rytmu, estetyki ruchów.
Dzieci śpiewają słowa piosenki na melodię utworu „Balonik” (płyta CD „Muzyka na każ-
dą okazję” – wersje instrumentalne nr 1). Nauczyciel wybiera troje dzieci. Jedno z nich 
jest gruszką, drugie jabłkiem, a trzecie śliwką. Na środku dywanu leży skakanka ułożona 
w kształcie koła (garnek). Dzieci, które są owocami tworzą koło wokół skakanki lub  
w środku i tańczą. Pozostałe dzieci tworzą koło wokół dywanu 
i poruszają się w rytm muzyki śpiewając:

„Śliwka, jabłko oraz gruszka,
wpadły dzisiaj do garnuszka.
I tańczyły i skakały,
pyszny kompot gotowały.”

 Anna Zabielska



Przewodnik metodyczny

141

Jesień w sadzie

Następnie dzieci (owoce) wybierają koleżanki i kolegów z koła do dalszej zabawy.

„Czerwone jak …..” – zabawa w jesienne kolory.
Cel: ćwiczenia słownikowe.
Nauczycielka wymienia kolory jesieni, a zadaniem dzieci jest wymienić rzeczy w tym ko-
lorze np.
Czerwone jak … korale jarzębiny, jabłko, pomidor itp.
Żółte jak ….  Słońce, gruszki,
Pomarańczowe jak …. Marchewka.

Zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej zabawie.

Dzień 2
Temat dnia:  W saDzie

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: IV.18, IV.12, IV.16, IV.2, I.5, 
IV.15, I.5
Gromadzenie owoców przyniesionych przez dzieci w kąciku przyrody.
Cel: zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat owoców, określanie ich 
barwy, kształtu.
„Zaczarowany worek”  - zabawa dydaktyczna.
Cel: kształcenie umiejętności określania charakterystycznych cech danych 
przedmiotów oraz przyporządkowywanie ich do określonej pory roku – jesieni.
„Jeże w sadzie” - zabawa logopedyczna
Cel: ćwiczenia artykulacyjne usprawniające narządy mowy.
„Znajdź taki sam owoc” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, bezpieczne poruszanie się po sali bez potrą-
cania innych,
„Treflik i Treflinka w sadzie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatki” cz.1, s.51.
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, utrwalenie kolorów 
jesieni, zachęcenie do wypowiadania się na określony temat.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 5.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.5, IV.2, II.11, IV.8, IV.18, 
I.7, I.6, III.5, II.11
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• Temat:  „Jesień maluje” – nauka wiersza Beaty Matusiak.
• Temat:  „Jabłko i gruszka wpadły Jesieni do fartuszka” – malowanie farbami.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Przedszkolaka, próba samo-
dzielnego rozwiązywania problemów w sytuacjach konfliktowych.
Wyjście na plac przedszkolny – wyszukiwanie  i nazywanie różnych rodzajów 
drzew rosnących na placu przedszkolnym. 
III Realizowane obszary podstawy programowe: I.5, III.5, IV.8, IV.2, I.6, III.4
„Jabłuszka” – ćwiczenia graficzne /”Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.59/.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne łączenie kropek, płynność ruchów ręki.
"Zawody owoców" - zabawa ruchowa.
Cel: rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
„Zbieramy owoce do koszyka” -  ćwiczenia oddechowe.
Cel: wyrobienie właściwych nawyków oddechowych tzn. wyćwiczenie właściwe-
go toru oddechowego.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym.
Cel: wdrażanie do utrzymania  porządku  w miejscu zabaw.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Gromadzenie owoców przyniesionych przez dzieci w kąciku przyrody.
Cel: zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat owoców, określanie ich barwy, 
kształtu.

„Zaczarowany worek”  - zabawa dydaktyczna.
Cel: kształcenie umiejętności określania charakterystycznych cech danych przedmiotów 
oraz przyporządkowywanie ich do określonej pory roku – jesieni,
Nauczyciel ma przygotowany worek, w którym znajdują się „dary jesieni” (kasztany, żo-
łędzie, liście, owoce, warzywa) i inne przedmioty.  Wybrane dziecko podchodzi, losuje 
przedmiot i opisuje co to jest, jaki ma kształt barwę, czyma określony zapach. Następnie 
określa, czy ten przedmiot jest charakterystyczny dla jesieni. Jeżeli tak odkłada go do 
kosza z darami jesieni.
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„Jeże w sadzie” - zabawa logopedyczna.
Cel: ćwiczenia artykulacyjne usprawniające narządy mowy.
Przyszedł pod jabłoń kolczasty zwierz - tup, tup, tup. To pewnie jeż. Za nim zjawiła się 
pani Jeżowa - tup, tup, tup z synkiem, który za drzewo szybko się schował. Hop, hop, 
hop. Czeka, aż spadną jabłka z jabłoni. Pac! Pac! Pac! Jabłka spadają - bęc, bęc, bęc -  
na kolce jeża się nabijają.  Jeżyk na grzbiecie już jabłka ma. Hura! Hura! Hura! Idzie 
wśród liści mamie je da. 

„Znajdź taki sam owoc” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, bezpieczne poruszanie się po sali bez potrącania innych.
Pomoce: kartoniki z narysowanymi owocami /jabłko, gruszka i śliwka/
Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Na hasło „znajdź taki sam owoc”, szukają dzieci, 
które mają narysowany na kartoniku taki sam owoc.

„Treflik i Treflinka w sadzie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatki” 
cz.1, s.51.
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, utrwalenie kolorów jesieni, 
zachęcenie do wypowiadania się na określony temat.
Dzieci liczą ile jabłek jest na drzewie i ile wpadło do koszyka Pani Jesieni. Kolorują odpo-
wiednią liczbę oczek na kostkach. Używając kolorów jesiennych kolorują jabłka na drze-
wie. Na zakończenie próbują odpowiedzieć na pytanie:
- „Co Trefliki robią w sadzie?

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 5.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia 

Temat: „Jesień maluje” – nauka wiersza Beaty Matusiak.

Cele:
• ćwiczenie pamięci podczas nauki wiersza,
•  kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej podczas podziału słów na sylaby 

i wyodrębniania głosek,
• uwrażliwianie na piękno przyrody i jej wartości dla nas.

Pomoce: wiersz „Jesień maluje”, karta pracy z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz. 1, s. 48, 49, kredki, sylwety owoców: gruszka, jabłko, brzoskwinia, śliwka, karto-
niki z zapisem „grusza, śliwa, jabłoń, brzoskwinia”.

Przebieg:
1.Powitanie ,,Witam wszystkich Was, zajęć nadszedł czas”.
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2.Wysłuchanie wiersza „Jesień maluje”.
Jesień idzie,
z wiatrem, z deszczem,
słońce słabiej grzeje.
Zieleń znika, gdzieś w oddali,
wszystko brązowieje.
Jesień zmienia zieleń,
maluje farbami,
świat jak kołdrą pokrywa
ciepłymi barwami.
Drzewa liście tracą,
kolory zmieniają,
żółte, czerwone i złote, 
swym urokiem zachwycają.
Sad zapełnia kosze
owocami słodkimi,
czas przetwory robić,
by zimą cieszyć się nimi.
Śliwki, brzoskwinie, 
gruszki i jabłka.
To pyszny smak
i witamin dawka. Beata Matusiak 

3. Rozmowa na temat treści wiersza:
- Z czym idzie do nas jesień? 
- Jakimi kolorami jesień zabarwia świat? 
- Co się dzieje z drzewami?
- Jakie owoce zapełniły kosze?
- Co można zrobić z owoców?

4. Powtórzenie pierwszej części wiersza.
Dzieci maszerują i powtarzają za nauczycielem:

Jesień idzie,
z wiatrem, z deszczem,
słońce słabiej grzeje.
Zieleń znika, gdzieś w oddali,
wszystko brązowieje.
Jesień zmienia zieleń,
maluje farbami,
świat jak kołdrą pokrywa
ciepłymi barwami.
Drzewa liście tracą,
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kolory zmieniają,
żółte, czerwone i złote, 
swym urokiem zachwycają.

5. Zabawa ruchowa „Owocowa sałatka”.
Dzieci siedzą w kole, w dłoni trzymają sylwetę z jednym owocem: jabłko, gruszka, 
brzoskwinia, śliwka. Na hasło n-la ,,jabłko” dzieci z sylwetami jabłek wstają 
i zamieniają się miejscami. Nauczycielka wymienia kolejno wszystkie owoce. 
Na hasło ,,sałatka owocowa” wszyscy zamieniają się miejscami.  

6. „W sadzie”, ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.48, 49.
Dzieci dzielą nazwy owoców na sylaby i kolorują odpowiednią liczbę kółek. 
Określają ostatnie głoski w nazwach drzew i owoców, łączą kosze z owocami z odpo-
wiednimi drzewami.

7. „Owoce” – łączenie sylwet owoców z odpowiednim napisem.
Dzieci otrzymują kartoniki z sylwetami owoców i chodzą po dywanie. Na sygnał nauczy-
ciela kładą swoją sylwetę na odpowiednim kartoniku z zapisem nazwy drzewa. Dla uła-
twienia można obok napisu położyć sylwetę odpowiedniego owocu. 
Powtórzenie drugiej części wiersza.

Sad zapełnia kosze
owocami słodkimi,
czas przetwory robić,
zimą cieszyć się nimi.
Śliwki, brzoskwinie, 
gruszki i jabłka.
To pyszny smak
i witamin dawka.

8. Sprzątanie kartoników przez dyżurnych. Opracowała:Beata Matusiak

2. Plastyka

Temat: „Jabłko i gruszka wpadły jesieni do fartuszka”
 –malowanie farbami.

Cele:
•  utrwalenie wiadomości dotyczących sadu jesienią (drzew owocowych, owoców, kolory-

styki jesieni),
•  kształcenie umiejętności cięcia nożycami po linii prostej oraz malowania za pomocą 

palców, 
• wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
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Pomoce: owoce narysowane na kartonikach, nożyce, farby plakatowe, karta z wycinanki 
„Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” s.8, chusta animacyjna, emblematy owoców do za-
bawy ruchowej, tamburyno.

Przebieg:
Rozwiązanie zagadek:

Owoc ten w sadzie dojrzewa
i różne kolory miewa –
czerwony, żółty, zielony.
Z szarlotką jest kojarzony.
Czy ktoś z was taki owoc zna,
w którym w nazwie
na początku jestem „JA”.  (jabłko)

Na drzewie dojrzewa,
żółta lub zielona.
Ma okrągły miękki brzuszek.
Gdy w słonku dojrzeje,
zbierzesz ją w fartuszek.  (gruszka)

Rozmowa na temat zagadek:
- Gdzie rosną jabłka i gruszki?
- Na jakich drzewach rosną?
- Jakimi kolorami maluje je jesień?
- Gdzie mogą spadać gruszki gdy dojrzeją?

„Czerwone – żółte ” – zabawa ruchowa przy muzyce
Dzieci swobodnie biegają po sali w rytm muzyki. Nauczyciel ma dwa krążki: czerwony  
i żółty. Kiedy nauczyciel podnosi czerwony zadanie dzieci polega na trzykrotnym tupnię-
ciu nogami (na przemian). Gdy nauczyciel podniesie żółty, dzieci trzy razy klaszczą  
w dłonie  w sposób przedstawiony przez  nauczyciela.

Podanie tematu pracy oraz demonstracja sposobu jej wykonania przez nauczyciela. 
„Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” – wycinanka s.8.
Dzieci malują gruszkę i jabłko farbą plakatową techniką „pięciu palców”. 
Po wykonaniu pracy odcinają część z owocami.

Ekspozycja wykonanych  prac na tablicy.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Przedszkolaka, próba samodzielnego 
rozwiązywania problemów w sytuacjach konfliktowych.
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Wyjście na plac przedszkolny – wyszukiwanie  i nazywanie różnych rodzajów drzew 
rosnących na placu przedszkolnym.

POPOŁUDNIE
„Jabłuszka” – ćwiczenia graficzne /”Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.59/.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne łączenie kropek, płynność ruchów ręki.
Dzieci rysują po śladzie, a następnie samodzielnie, połówki jabłek. Kreślą linie na jabł-
kach i ogryzkach rozpoczynając od kropek.

„Zawody owoców” - zabawa ruchowa.
Cel: rozwijanie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
Każde dziecko otrzymało  frotkę z rzepem, do której została przyklejona sylweta: jabłka, 
gruszki lub śliwki. Na środku sali leży obręcz /koszyk/. Podczas trwania muzyki, dzieci- 
owoce, maszerują w różnych kierunkach, na pauzę w muzyce i hasło "jabłoń", "grusza" 
lub "śliwa"- dzieci z emblematami owoców z podanych drzew, muszą jak najszybciej zająć 
miejsce na obręczy (wpaść do koszyczka).
Jeżeli nie mamy frotek i emblematów owoców, możemy narysować na rękach owoce 
kredkami do malowania twarzy (czerwona – jabłka, żółta – gruszki i fioletowa lub grana-
towa – śliwki).

„Zbieramy owoce do koszyka” -  ćwiczenia oddechowe.
Pomoce: słomki, kulki waty, kartki papieru.
Cel: wyrobienie właściwych nawyków oddechowych tzn. wyćwiczenie właściwego toru 
oddechowego
Na każdym stoliku leży brązowa kartka /koszyk/. Zadaniem dzieci jest za pomocą słom-
ki przenieść owoce /kulki z waty/ do koszyka.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: wdrażanie do utrzymania  porządku  w miejscu zabaw.
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Dzień 3
Temat dnia:  myjemy oWoce PRzeD  

jeDzeniem

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.7, III.5, IV.15, III.1, I.5, 
IV.8, IV.5, IV.1
Zabawy w małych grupach dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do poszanowania zabawek, dbanie o wspólne dobro.
Zabawy i gry stolikowe: „Wyszywanki bez igły”, układanie puzzli, Domino, Warcaby.
Cel: kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, łączenia poszczegól-
nych elementów w logiczną całość, przewlekania tasiemki przez otwory.
„Owoce” - zabawa integracyjna z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy i dźwiękowy, utrwalenie 
nazw owoców, zachęcenie do wspólnej zabawy.
„Jesień maluje” - recytacjawiersza Beaty Matusiak.
Cel: utrwalenie wiersza, zachęcenie do recytacji indywidualnej, zwrócenie uwa-
gi na prawidłowy oddech.                      
„Zgadnij co narysowałam?” – zagadki.
Cel: kształcenie wyobraźni przestrzennej, inwencji twórczej dziecka.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 5.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.5, IV.15, I.5, I.4, III.5
• Temat: „Owocowe witaminki” – zabawy ilustracyjne do piosenki.
• Temat: „Tworzymy pary” – zabawa matematyczna.
Wyjście na plac przedszkolny – zabawy na urządzeniach ogrodowych.
Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.7, I.7, I.9, IV.6, I.6, I.7
„Taneczne pary” – zabawa ruchowa przy muzyce /płyta CD „Muzyka na każdą 
okazję” – wersje instrumentalne nr 23/.
Cel: kształcenie estetyki ruchów, szybkiej reakcji na zmianę tempa.
„Czerwone jabłuszko – złocista gruszeczka” – przewlekanie tasiemki przez otwory.
Cel: kształcenie umiejętności odrysowywania, wycinania oraz przewlekania ta-
siemki przez otwory:  próby  wiązania na kokardkę.
Zabawa „Rytmiczne echo”.
Cel: doskonalenie umiejętności powtarzania za nauczycielem krótkich fragmen-
tów rytmicznych, ćwiczenie percepcji słuchowej, pamięci, koncentracji uwagi.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zachowanie porządku w miejscu zabaw.
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Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawy w małych grupach dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do poszanowania zabawek, dbanie o wspólne dobro.

Zabawy i gry stolikowe: „Wyszywanki bez igły”, układanie puzzli, Domino, Warcaby.
Cel: kształcenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, łączenia poszczególnych elemen-
tów w logiczną całość, przewlekania tasiemki przez otwory.

„Owoce”- zabawa integracyjna z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy i dźwiękowy, utrwalenie nazw owo-
ców, zachęcenie do wspólnej zabawy.
Dzieci otrzymują emblematy jabłek, gruszek, śliwek i brzoskwiń. Gdy słychać muzykę 
dzieci idą po kole trzymając się chusty, a gdy muzyka cichnie, wówczas na hasło nauczy-
ciela, np. „jabłka” wchodzą pod chustę dzieci, które mają emblemat przedstawiający 
jabłko. 

,,Jesień maluje” - recytacja wiersz Beaty Matusiak.
Cel: utrwalenie wiersza, zachęcenie do recytacji indywidualnej, zwrócenie uwagi 
na prawidłowy oddech.

Jesień idzie,
z wiatrem, z deszczem,
słońce słabiej grzeje.
Zieleń znika gdzieś w oddali,
wszystko brązowieje.
Jesień zmienia zieleń,
maluje farbami,
świat jak kołdrą pokrywa
ciepłymi barwami.
Drzewa liście tracą,
kolory zmieniają,
żółte, czerwone i złote, 
swym urokiem zachwycają.
Sad zapełnia kosze
owocami słodkimi,
czas przetwory robić,
by zimą cieszyć się nimi.
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Śliwki, brzoskwinie, 
gruszki i jabłka.
To pyszny smak
i witamin dawka.

„Zgadnij co narysowałam?” – zagadki.
Cel: kształcenie wyobraźni przestrzennej, inwencji twórczej dziecka.
Dzieci dobierają się parami i siadają na dywanie. Jedno dziecko rysuje paluszkiem na 
plecach drugiego dziecka kontury owoców, drzewa, koszyczek itp. Dziecko zgaduje co 
narysowała koleżanka lub kolega z pary. Zamieniają się rolami.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 5.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Muzyka

Temat: „Owocowe witaminki” – zabawy ilustracyjne do piosenki.

Cele: 
• Kształtowaniu  kreatywności muzycznej
• Umuzykalnianie
• Wyrabianie reakcji na „stop w muzyce”

Pomoce: piosenka na płycie CD, płyta Muzyka klasyczna cz. II „Taniec rosyjski”,odtwa-
rzacz
1.Zabawy ilustracyjne wg pomysłu nauczyciela  z wykorzystaniem piosenki.
Podczas refrenu dzieci głaszczą  się po brzuszkach i rytmicznie klaszczą, podczas zwrotek 
pokazują zbieranie owoców z ziemi w sadzie.
„Owocowe witaminki” sł.imuz. Jolanta Zapała

1.Jabłko, gruszka, śliwka też,
zjedz owoce, jeśli chcesz.
Ref: 
Mniam, mniam, mniam witaminki,
dla chłopczyka i dziewczynki.
Mniam, mniam, mniam witaminki,
dla Treflika i Treflinki.
2.Kosz owoców pełen mam,
zaraz Treflikowi dam.

2. Zabawa „ Owocowy taniec z Treflinką” / Płyta Muzyka klasyczna cz.2, nr 11 „Taniec 
rosyjski”/
Dzieci - owoce  tworzą kółeczko, do środka wchodzi Treflinka. Dzieci trzymają się pod 
boki i wykonują dokładnie to co nauczycielka, która jest w środku koła, jako Treflinka.  



Przewodnik metodyczny

151

Jesień w sadzie

Powtarzający się motyw muzyczny 4 razy:  – dzieci  ręce pod boki, podskok w górę i trzy 
klaśnięcia,  ćwiczenie do wykonania dwukrotnie w rytm muzyki, po czym obrót wokół 
własnej osi (liczymy do 8) , wszystko powtarzamy 4 razy.
Zmiana motywu muzycznego : dzieci chwytają  się za rączki i obracają kółeczko.
Wracamy do poprzedniego motywu 4 razy: dzieci ręce pod boki, podskok w górę i trzy 
klaśnięcia,  ćwiczenie do wykonania dwukrotnie w rytm muzyki, po czym obrót wokół 
własnej osi  (liczymy do 8) , wszystko powtarzamy 4 razy, podczas ostatniego razu dzieci 
kręcą się wokół własnej osi do zakończenia utworu na koniec upadają wesoło na podło-
gę, jak owoce z drzewa.

2.Matematyka

Temat: „Tworzymy pary” – zabawa matematyczna.

Cele:
• zapoznanie ze znakami +, =; utrwalenie cyfr 1,2;
• rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 2 i tworzenia pary,
• kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy i słuchowy.

Pomoce: plansze z cyfrą1 i 2, karta pracy z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz. 1, s. 56, 57,  kredki, płyta CD ze skoczną muzyką, kartonikiz cyframi 1 i 2, hula-hop, 
kartki z zapisem rytmu: 1,1,2,1,1,2 i 1,2,2,1,2,2,1.

Przebieg:
1. Powitanie – nauczyciel zaprasza dzieci na dywan i zwracając się po imieniu życzy każ-
demu ,,Miłego dnia”.
2. Zaprezentowanie planszy z cyfrą 1 i 2. Dzieci odpowiadają, co widzą na planszy, po-
kazują odpowiednio jeden lub dwa palce. Następnie rysują palcem w powietrzu, na dy-
wanie, na plecach kolegi cyfrę 1 i 2.
3. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem plansz i dłoni.
Dzieci poruszają się przy skocznej muzyce. Na przerwę w muzyce nauczyciel pokazuje na 
przemian plansze z cyframi lub palce dłoni, w ilości 3, 4 lub 5. Kiedy jest cyfra 1 – zatrzy-
mują się w pojedynkę, kiedy cyfra dwa dobierają się parami. Na widok 3 palców trójka-
mi itd. Na koniec dzieci ustawiają się w pary i maszerują do stolików.
4. ,,Znaki  +, = ” ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.56, 
57.Str. 56 - dzieci słuchają zdania czytanego przez nauczyciela i następnie zamieniają je 
znakami i cyframi. Pomagają Treflince przeczytać działania. Zapisują je po śladach.
5. Nauczycielka na tablicy lub kartkach zapisuje rytmy 1, 1, 2, 1, 1, 2  i  1, 2, 2, 1, 2, 2,  
a dzieci wybijają rytm o ławkę odpowiednio 1 lub 2 dłońmi. Str. 57- dzieci kolorują cyfry i zna-
ki wg podanego kodu, następnie je przeliczają i kolorują odpowiednią ilość oczek na kostce.
6. Zabawa na dywanie.
Nauczycielka rozkłada na dywanie hula-hop w ilości połowy grupy. Następnie rozdaje 

3
1
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dzieciom kartoniki z zapisem cyfry 1. W hula-hop umieszcza kartoniki z cyfrą 2. Dzieci 
maszerują po sali w rytm tamburyno, na przerwę parami wchodzą do hula-hop. Oddają 
kartoniki i tworzą pary z hula-hop o tym samym kolorze.
7. Sprzątanie po zajęciu.
 Opracowała: Beata Matusiak  

Wyjście na plac przedszkolny – zabawy na urządzeniach ogrodowych.
Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo,

POPOŁUDNIE
„Taneczne pary” – zabawa ruchowa przy muzyce/płyta CD „Muzyka na każdą okazję” 
– wersje instrumentalne nr 23/.
Cel: kształcenie estetyki ruchów, szybkiej reakcji na zmianę tempa.
Dzieci stoją na przemian w kole (chłopak – dziewczyna) trzymając się za ręce chodzą                 
w tempie muzyki po obwodzie koła. Muzyka w tym czasie jest wolna. Kiedy następuje 
zmiana na szybszą, dzieci ustawiają się w parach chłopak – dziewczyna. Dziewczyna 
zostaje w miejscu, natomiast chłopiec znajdujący się po jej lewej stronie staje na przeciw-
ko i łapie za ręce. Dzieci przesuwają się w prawą stronę  w rytm muzyki. Kiedy muzyka 
ulega zmianie na wolniejszą dzieci wracają do początkowego ustawienia /poruszają się 
w lewą stronę/. 

„Czerwone jabłuszko – złocista gruszeczka” – przewlekanie tasiemki przez otwory.
Cel: kształcenie umiejętności odrysowywania, wycinania oraz przewlekania tasiemki 
przez otwory:  próby  wiązania na kokardkę.
Pomoce: kartki papieru koloru czerwonego i żółtego, nożyce, tasiemki, ołówek lub kred-
ka, dziurkacz.
Dzieci odrysowują na kolorowych kartkach kontur jabłka lub gruszki. Następnie wycinają 
je i dziurkują dziurkaczem. Na zakończenie przewlekają tasiemkę przez otwory. Na za-
kończenie mogą zawiązać kokardkę z tasiemki i zawiesić wykonane prace na odpowied-
nie drzewo  umieszczone na tablicy w sali /jabłoń i grusza/.

Zabawa „Rytmiczne echo”.
Cel: doskonalenie umiejętności powtarzania za nauczycielem krótkich fragmentów ryt-
micznych, ćwiczenie percepcji słuchowej, pamięci, koncentracji uwagi.
Każde dziecko ma 2 drewniane klocki.Nauczyciel wystukuje dowolny rytm, a dzieci po-
wtarzają za nim.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zachowanie porządku w miejscu zabaw.
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Dzień 4
Temat dnia:  soki oWocoWe

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowe: I.6, IV.6, IV.15, IV.2, I.5, IV.18, 
I.5, I.2
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie norm i zasad.
„Jabłko – jabłuszko, gruszka - gruszeczka” – tworzenie zdrobnień do nazw 
owoców.
Cel: zwrócenie uwagi na poprawność tworzenia zdrobnień pod względem gra-
matycznym, przeliczanie sylab w słowach i porównywanie ich ilości.
„Owocowa rozgrzewka” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy.
„Liczymy owoce” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.58.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu owoców, które rosną w Polsce, oraz zapozna-
nie  z owocami egzotycznymi, które sprowadzane są do nas z innych krajów.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 5.
Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk przed każdym posiłkiem.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.18, I.7, IV.2, I.2, I.3, I.8, 
I.5, I.4.
• Temat: „Soki owocowe pyszne są i zdrowe”- wykonanie soku owocowego.
• Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru nietypowego–zestaw 5
Przybory:  kula z papieru lub z gazety, gwizdek. 
Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy w piaskownicy oraz na urządzeniach 
ogrodowych.
Cel: zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń, przestrzega-
nie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym.
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.5, IV.18, IV.2, I.7, IV.1, I.6.
„Znam owoce”- ćwiczenie słuchu fonematycznego. „Trefliki w przedszkolu  
– sześciolatek” cz.1, s.53.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu owoców, rozróżnianie owoców krajowych  
i egzotycznych, dzielenie ich nazw na sylaby, ćwiczenie spostrzegawczości po-
przez wyszukiwanie w wyrazach nowo poznanej litery „o”.
„Poszło dziewczę po ziele” -  taniec „Grozik” /płyta CD „Muzyka na każdą 
okazję” – wersje wokalne nr 27/.
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Cel:  utrwalenie  podstawowych kroków  tańca, kształtowanie poczucia rytmu, 
estetyki  ruchów, umiejętności poruszania się po obwodzie koła cwałem bocz-
nym,wdrażanie do współpracy w parach, utrzymania prawidłowej sylwetki, po-
stawy.
Praca przy stolikach – lepienie z plasteliny dowolnych form.
Cel: ćwiczenie mięśni paliczkowych, kształcenie umiejętności formowania ule-
pianek nie tylko palcami, ale i całą dłonią.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samocho-
dowym.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- cyfrowe,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- przedsiębiorczość.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę , przestrzeganie norm i zasad.

„Jabłko – jabłuszko, gruszka - gruszeczka” – tworzenie zdrobnień do nazw owoców.
Cel: zwrócenie uwagi na poprawność tworzenia zdrobnień pod względem gramatycz-
nym, przeliczanie sylab w słowach i porównywanie ich ilości
Dzieci tworzą  zdrobnienia do nazw owoców:
Gruszka – gruszeczka,
Śliwka – śliweczka itp.
Następnie liczą sylaby i porównują ich ilość np.
Śliw – ka /2 sylaby,  śli - wecz- ka /3 sylaby/

„Owocowa rozgrzewka” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał wzrokowy
Nauczyciel pokazuje cztery owoce i ustala do nich odpowiedni ruch (arbuz- przysiad, 
cytryna - klaskanie, jabłko – młynek /”rączka  rączkę goni”/, śliwka - podskoki w miejscu.
Dzieci maszerują po sali, nauczyciel pokazuje dany owoc, a dzieci wykonują ustaloną 
czynność.

„Liczymy owoce” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.58.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu owoców, które rosną w Polsce oraz zapoznanie z owoca-
mi egzotycznymi, które sprowadzane są do nas z innych krajów.
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Dzieci otaczają czerwoną pętlą w górnym polu owoce egzotyczne, a zieloną owoce ro-
snące w Polsce. Na dole w polu kolorują jeden owoc egzotyczny i dwa, które rosną  
w naszych sadach. Następnie otaczają pętlami po jednej brzoskwini i po dwie śliwki. Na 
zakończenie liczą ile pętli otrzymali.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 5.

Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk przed każdym posiłkiem.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Plastyka
 

Temat: „Soki owocowe pyszne są i zdrowe”
- wykonanie soku owocowego.

Cele:
•  zapoznanie z etapami wytwarzania soków oraz z urządzeniami za pomocą których 

możemy je otrzymać (sokowirówką, wyciskaczem do owoców),
•  wdrażanie  do zachowania ostrożności przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych (tylko 

pod opieką rodziców),
•  uświadomienie znaczenia picia świeżo wyciśniętych soków dla zdrowia (źródło wielu 

witamin),
• zwrócenie uwagi na mycie owoców przed spożyciem.

Pomoce: 
wyciskarka do soków, sokowirówka, kubki dla wszystkich dzieci, owoce przyniesione 
przez dzieci  (pomarańcze, jabłka, cytryna lub banan),  kartoniki z owocami i innymi 
przedmiotami, soki (winogronowy, jabłkowy, ananasowy), ilustracja w książce „Trefliki  
w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.53, płyta DVD „Rodzina Treflików”.

Przebieg:
„Jak powstaje sok owocowy i w jaki sposób trafia on do sklepów?- rozmowa na pod-
stawie ilustracji w książce „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.53.
• Zbiór owoców.
W sadach rosną świeże i zdrowe owoce. Gdy dojrzeją, nadchodzi czas zbiorów, a po nim 
pora na przygotowywanie owoców  do procesu tłoczenia. 
• Wybór najlepszych owoców.
Nim jabłka i inne owoce, z których powstają soki, trafią do tłoczni, przechodzą dokładną 
selekcję. Właśnie dlatego najczęściej soki  powstają z całych owoców wraz ze skórką, 
dzięki czemu pozostają one bogatym źródłem witamin.
• Tłoczenie soku
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Po sortowaniu i dokładnym myciu owoców przechodzi się do etapu tłoczenia soku na 
zimno. Proces ten odbywa się w  tłoczni.
• Pasteryzacja.
Wytłoczone soki są pasteryzowane według domowych receptur stosowanych po to, aby 
cieszyć się smakiem lata jak najdłużej. 

Informacje dla nauczyciela:
Pasteryzacja – technika konserwacji za pomocą odpowiednio dobranego podgrzewania 
produktów spożywczych, tak aby zniszczyć lub zahamować wzrost drobnoustrojów choro-
botwórczych lub enzymów przy jednoczesnym zachowaniu smaku produktów i uniknięciu 
obniżenia ich wartości odżywczych.

• Rozlewanie soku
Wiemy, że każdy z nas prowadzi różny tryb życia, dlatego soki są rozlewane  do różnych, 
wygodnych opakowań. Niezależnie od opakowania,  soki są bogate w witaminy i dobre 
składniki odżywcze. 

„Soki owocowe smaczne są i zdrowe” – rozmowa z dziećmi na temat wartości odżyw-
czych owoców, zawartości w nich witamin. Zwrócenie uwagi na mycie owoców przed 
spożyciem.

„Taniec owocowy” – zabawa ruchowa ze śpiewem.
Dzieci otrzymują emblematy z owocami. Swobodnie poruszają się po sali przy dźwiękach 
muzyki. 
Na przerwę w muzyce tworzą małe kółeczka składające się z jednego rodzaju owocu 
(przy powtórzeniu zabawy zwracamy uwagę,które kółko ustawi się pierwsze).

„Jaki to sok?” – zagadki smakowe.
Wybrane dziecko po dotyku odgaduje, co ukryte jest pod obrusem (kartoniki z sokami). 
Następnie dzieci poprzez degustację odgadują, z jakich owoców zrobiono te soki. Przeli-
czają ilość kartoników z sokami. 

„Robimy soki” – nauczyciel zapoznaje dzieci z sokowirówką i innymi akcesoriami do ro-
bienia soków (wyciskarki do soków). Rozmowa na temat bezpiecznego używania urzą-
dzeń elektrycznych, tylko pod nadzorem rodziców (osób dorosłych). 

Wykonanie soku z owoców wybranych wcześniej przez dzieci.
Rozlanie soku do kubków i wspólna degustacja. Próby opisywania smaku: słodki, kwa-
śny.
Czynności  organizacyjno - porządkowe.

„Przysmaki owocowe” – wypowiedzi dzieci na podstawie filmu
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 RODZINA TREFLIKÓW - sezon 4 - odc. 5 - "Morele”.

Cel: zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami potraw jakie możemy zrobić z moreli, zachę-
cenie do dzielenia się z innymi.

2. Zajęcia ruchowe – zestaw 5
Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem przyboru nietypowego.

• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej z użyciem przyboru nietypowego,
• Zapoznanie się z ćwiczeniami z przyborem nietypowym.

Przybory:  kula z papieru lub z gazety, gwizdek. 

Wyjście na plac przedszkolny – zabawy w piaskownicy oraz na urządzeniach ogrodowych.
Cel: zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń, przestrzeganie zasad 
obowiązujących na placu przedszkolnym.

POPOŁUDNIE
„Znam owoce”- ćwiczenie słuchu fonematycznego.„Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.53.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu owoców, rozróżnianie owoców krajowych i egzotycznych, 
dzielenie ich nazw na sylaby, ćwiczenie spostrzegawczości poprzez wyszukiwanie w wyra-
zach nowo poznanej litery „o”.
Dzieci nazywają owoce widoczne na kartonikach,  z których wykonano soki Określają czy 
wszystkie owoce rosną u nas w kraju. Dzielą ich nazwy na sylaby i zamalowują odpo-
wiednią liczbę kółek. Następnie kolorują kartoniki ze swoim ulubionym sokiem. Na za-
kończenie podkreślają w wyrazach literę ”O,o”.

„Poszło dziewczę po ziele” -  taniec „Grozik”/płyta CD „Muzyka na każdą okazję” – wer-
sje wokalne nr 27/.
Cel: utrwalenie podstawowych kroków  tańca, kształtowanie poczucia rytmu, estetyki  
ruchów, umiejętności poruszania się po obwodzie koła cwałem bocznym,wdrażanie do 
współpracy w parach, utrzymania prawidłowej sylwetki, postawy.

Przypomnienie podstawowych ruchów i kroków tanecznych.
Dzieci stają w kole w parach chłopak  – dziewczyna. Wykonują poszczególne elementy 
taneczne do danego fragmentu piosenki.
Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele (8 kroków odstawno – dostawnych w prawą-
stronę)
Nazbierało niewiele, niewiele, hej! (7 kroków odstawno  – dostawnych w lewą stronę)
Przyszedł do niej (każdy uczeń łapie się w pasie)
Braciszek (trzykrotne tupnięcie nogami na przemian, ręce oparte w pasie)
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Połamał jej  (młynek rękoma)
Koszyczek  (dzieci trzy razy uderzają w dłonie)
Oj ty, ty  (dzieci  machają trzykrotnie palcem wskazującym prawej ręki)
Oj ty, ty  (dzieci machają trzykrotnie palcem wskazującym lewej ręki)
Za koszyczek zapłać mi (każdy uczeń wykonuje obrót w prawą stronę)
Wspólne wykonanie tańca  „Grozik”.

Praca przy stolikach – lepienie z plasteliny dowolnych form.
Cel: ćwiczenie mięśni paliczkowych, kształcenie umiejętności formowania ulepianek nie 
tylko palcami, ale i całą dłonią.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.

Dzień 5
Temat dnia:  saD W czTeRech PoRach Roku

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.4, I.5, III.5, IV.18, I.5, I.2
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na używanie form grzecznościowych.
Zabawa „Owocowe powitania”.
Cel: obniżanie nadmiernego napięcia mięśniowego i nadmiernej aktywności ru-
chowej, rozwijanie akceptacji samego siebie i innych, integrowanie odruchu obej-
mowania Moro.
„Przyklejam się do podłogi”-  zabawa muzyczno-ruchowa.
Cel: szybka reakcja na sygnał dźwiękowy.
„Poznajemy owoce” - zabawy z kostką.
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą zmysłów.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 5.
Czynności toaletowe.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed po-
siłkami.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.18, I.3, IV.7, I.5, III.5, 
II.11
• Temat:  „Od pestki do owocu”-rozmowa na podstawie ilustracji.
• Temat: „Krakowiaczek jeden”– nauka tańca „Krakowiak”.
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: obserwacja przyrody wczesną jesienią.
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III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.18, IV.2, III.9, IV.5, IV.2, 
I.6,III.1
„Owocowe przysmaki”- ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.50.
Cel: kształcenie umiejętności nazywania potraw, które możemy wykonać z owo-
ców, określanie swoich ulubionych owocowych przysmaków.
„Co to za owoc?” – rozwiązywanie zagadek.
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców po charakterystycznych 
cechach.
„Owocowa uczta” – zabawa tematyczna w kąciku lalek.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania w zabawie uprzednio poznanej 
rzeczywistości, podział ról w zabawie.
Zabawy według zainteresowań dzieci.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na używanie form grzecznościowych.

Zabawa „Owocowe powitania”.
Cel: obniżanie nadmiernego napięciamięśniowego i nadmiernej aktywności ruchowej, 
rozwijanie akceptacji samego siebie i innych, integrowanie odruchu obejmowania Moro.
Dzieci stoją w pewnej odległości naprzeciwko siebie. Jedno z nich (koszyk) szeroko otwiera 
ramiona, dając w ten sposób drugiemu (owoc) sygnał, że jest gotowe go objąć. Drugie 
dziecko podbiega i pozwala na to. Oboje (dziecko, które jest koszykiem i dziecko które jest 
owocem) wołają: „Mam Cię! Następnie dzieci zamieniają się rolami zabawa trwa dalej.

„Przyklejam się do podłogi”-  zabawa muzyczno-ruchowa.
Cel: szybka reakcja na sygnał dźwiękowy.
Dzieci tańczą w dowolny sposób do muzyki, na przerwę w muzyce dotykają podłogi wy-
mienioną przez nauczyciela częścią ciała.

„Poznajemy owoce” - zabawy z kostką.
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą zmysłów.
Dzieci rzucają wykonaną na początku roku szkolnego „kostką zmysłów” i rozpoznają 
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owoce za pomocą wylosowanego zmysłu np. ręka rozpoznawanie owoców za pomocą 
dotyku.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 5.

Czynności toaletowe.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkami.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Rozwijanie mowy i myślenia

Temat: „Od pestki do owocu”-rozmowa na podstawie ilustracji.

Cele:
• zapoznanie z budową jabłka i jego pochodzeniem,
• kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z tematem,
• wdrażanie do spożywania owoców  jako źródła witamin.

Pomoce: ilustracje, owoce, naklejki z owocami, magnetofon, płyta CD,książka „Trefliki  
w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.50, ziemia, skrzynka, kredki.

Przebieg:
„Drzewa w sadzie”- zabawa dydaktyczna. Odczytywanie globalne wyrazów.
Nauczyciel prezentuje dzieciom karteczki z nazwami drzew owocowych: jabłoń, gruszai 
śliwa. Dzieci dzielą  słowa na sylaby, zapamiętują zapis graficzny. Po czym nauczyciel 
umieszcza napisy nad sylwetami drzew. Zadaniem dzieci, jest dopasowanie owoców 
przedstawionych na kartonikach do odpowiedniego drzewa.

„Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż” – zapoznanie dzieci z budową jabłka.
Nauczyciel przekraja jabłko na połowę  i omawia jego budowę posiłkując się także po-
niższym obrazkiem. Wyjaśnia również dzieciom, skąd się wzięły owoce i drzewa.
Dojrzałe jabłko spada na ziemię. W każdym jabłku są pestki, z których wyrasta drzewko 
– młoda jabłoń. Wiosną na drzewach pojawiają się pąki, a z pąków rozwijają się kwiaty. 
Przylatują pszczoły i zapylają kwiaty, z których powstają owoce. Dojrzałe owoce spadają 
na ziemię.
Nauczyciel przekraja również gruszkę i śliwkę. Dzieci oglądają przekrojone owoce. Wy-
brane nasiona i pestki wkładają do miseczki. 

„Nasionka z miseczki wskakują do skrzyneczki” – sadzenie pestek i nasion wybranych 
z owoców / jabłko, śliwka, gruszka/ do skrzynki.
Wybrane dzieci umieszczają nasionka w skrzynce wsadzając je głęboko w ziemię. Skrzyn-
kę umieszczają na parapecie okna. Nauczyciel przypomina dzieciom, co jest potrzebne, 
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aby rośliny rosły (światło, woda). Wyznacza osoby odpowiedzialne za pielęgnację posa-
dzonych roślin. Dzieci będą miały możliwość codziennej obserwacji sadzonek.

„Jabłuszka” – zabawa orientacyjno - porządkowa.
Dzieci chodzą po sali i naśladują zbieranie jabłek, które opadły na ziemię, natomiast, 
gdy słyszą piosenkę „Czerwone jabłuszko” wówczas naśladują zrywanie jabłek 
z drzewa.

„Sad w czterech porach roku”  - ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.50.
Dzieci nazywają aktualna porę roku i otaczają pętlą wyraz jesień. Opowiadają jak wyglą-
da jabłoń w poszczególnych porach roku. Nazywają kolejne etapy od pestki do jabłka. 

2. Muzyka

Temat: „Krakowiaczek jeden”– nauka tańca „Krakowiak”.

Cele: 
•  utrwalenie  tekstu słownego i melodii piosenki :krakowiaczek jeden, zapoznanie z pod-

stawowymi krokami Krakowiaka, 
•  kształtowanie poczucia rytmu, estetyki  ruchów, umiejętności poruszania się po obwo-

dzie koła cwałem bocznym,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej, 
• wdrażanie do współpracy w parach, utrzymania prawidłowej sylwetki, postawy.

Pomoce: piosenka na płycie CD, Muzyka na każdą okazje wersja ze słowami nr 12, wer-
sja instrumentalna nr 1, odtwarzacz.
Nauka Tańca „Krakowiak„
Można wykorzystać wersję ze słowami lub bez słów, wg uznania nauczyciela.
I figura – pary 
Podczas pierwszej zwrotki „krakowiaczek jeden” dzieci tańczą w parach, chłopak jedna 
ręka w górze, druga obejmuje dziewczynkę pod bokiem,  dziewczynka jedna ręka pod 
bokiem, drugą obejmuje partnera za szyję. Dzieci dosuwają nogę do nogi rytmicznie  
i równo w parach tańczą para za parą wokół sali.

Krakowiaczek jeden miał koników siedem,
pojechał na wojnę został mu się jeden.
Siedem lat wojował, szabli nie wyjmował,
szabla zardzewiała, wojny nie widziała.

II figura kolanko i paluszek   
Podczas linii melodycznej bez słów chłopcy klękają na jedno kolano, jedna ręka pod bok, 
druga ręka wyciągnięta do góry, dziewczynki chwytają swojego partnera za paluszek i krę-
cą się podskakując z nóżki na nóżkę wokół partnera.
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III figura wiatraczki.
Podczas drugiej  zwrotki dzieci chwytają się nie za ręce w swoich parach i obracają wko-
ło, wykorzystując cwał boczny. Dosuwając nogę do nogi bokiem, czyli tak zwane wia-
traczki.

Krakowianka jedna miała chłopca z drewna,
a buciki z wosku wszystko po krakowsku.
Krakowiaczek ci ja krakowskiej natury,
kto mi wejdzie w drogę ja na niego z góry.

IV figura kolanko i paluszek.
Podczas linii melodycznej wracamy do układu par z kolankiem i paluszkiem. Podczas linii 
melodycznej bez słów chłopcy klękają na jedno kolano, jedna ręka pod bok, druga ręka 
wyciągnięta  do góry, dziewczynki chwytają swojego partnera za paluszek i kręcą się 
podskakując z nóżki na nóżkę wokół partnera.
V figura Wiatrak duży. 
Podczas ostatniej zwrotki dzieci tworzą kółeczko i cwałem bocznym obracają koło. Dziew-
czynki trzymają się za ręce twarzą do środka koła, chłopcyjedna rękę trzymają między 
dwoma dziewczynkami, stoją bokiem. 

Krakowiaczek ci ja z czerwoną czapeczką,
szyta kierezyja bucik z podkóweczka.
Gra mi wciąż muzyka,a kółka się trzepocą .
Jak małe księżyce w blasku się migocą.

VI  figura koło 
Na koniec tworzą jedno koło zatrzymują się  i z wyskokiem z rękami w górze kończą ta-
niec ukłonem w kole.

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: obserwacja przyrody wczesną jesienią

POPOŁUDNIE
„Owocowe przysmaki”- ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.50.
Cel: kształcenie umiejętności nazywania potraw, które możemy wykonać z owoców, okre-
ślanie swoich ulubionych owocowych przysmaków.

Słuchanie wiersza „Owocowe przysmaki” A. Zabielskiej.
Idzie jesień, złota jesień.
Koszyk darów z sadu niesie.
Są jabłuszka i gruszeczki,
są brzoskwinie i  śliweczki. 
Trefliki  Jesieni pomagały,
do koszyka owoce zbierały.  
By w przedszkolu dzieciaki,
mogły zrobić owocowe przysmaki.

Jesień w sadzie
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Rozmowa na temat wiersza:
- Co niesie Jesień w koszyku?
- Skąd wzięła te dary?
- Kto pomagał zbierać Pani Jesieni owoce w sadzie?
- Komu podaruje Jesień owoce?
-Co możemy zrobić z owoców?
- Jaki jest Twój ulubiony przysmak owocowy?

„Co to za owoc?” – rozwiązywanie zagadek.
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców po charakterystycznych cechach.

Wiszą na drzewie piłki czerwone, 
z każdej wyrasta mały ogonek.   (JABŁKO)

Fioletowe owoce, każde z pestką w środku, 
mama robi z nich powidła, które daje ci na spodku. (ŚLIWKA)

Dwie czerwone małe kulki, ogonkami połączone, 
zrobię z nich kolczyki lalkom, 
będą pięknie wystrojone.   (CZEREŚNIE).

Może być żółta lub czerwona, 
trochę podobna do jabłuszka, w środku soczysta 
jest i słodka, ten owoc to jest przecież...  (GRUSZKA)

Na zakończenie nauczycielka rozdaje dzieciom naklejki z owocami.

„Owocowa uczta” – zabawa tematyczna w kąciku lalek.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania w zabawie uprzednio poznanej rzeczywi-
stości, podział ról w zabawie.

Zabawy według zainteresowań dzieci.

Jesień w sadzie
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Jesień w ogrodzie

TEMAT KOMPLEKSOWY:  
JESIEŃ W OGRODZIE

Dzień 1
Temat dnia:  Poznajemy WaRzyWa

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.7, IV.18, IV.22, IV.20, 
IV.18, IV.14, IV.2, I.5, I.2
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skoń-
czonej zabawie
Wzbogacenie kącika przyrody o nowe eksponaty – warzywa przyniesione 
przez dzieci. 
Cel: zapoznanie dzieci z wyglądem warzyw, zachęcenie dzieci do wypowiada-
nia się na ich temat, dzielenie nazw na sylaby.
„Cztery pory roku w ogrodzie” – opowieść ruchowa. 
Cel: zapoznanie z pracą ogrodnika oraz warunkami jakie muszą być spełnione, 
aby warzywa wyrosły w ogrodzie; odzwierciedlanie czynności za pomocą ruchu.
„Warzywa” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu –sześciolatek” cz.1, s.62.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, posługiwanie się pojęciami: wewnątrz 
i na zewnątrz; ćwiczenie słuchu fonematycznego - określanie głoski na którą 
rozpoczyna się nazwa warzywa. 
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 6.
Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na podwijanie rękawów.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.4, IV.2, IV.8, I.8, I.5, I.2, 
I.4, IV.18, I.2
• Temat: „Wprowadzenie litery „A, a” drukowanej i pisanej na podstawiewyra-
zu„antena”.
• Temat: Ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy – zestaw nr 6
Przybory:  woreczek gimnastyczny.
Czynności organizacyjno – porządkowe w szatni.
Cel: ubieranie się do wyjścia poza teren przedszkola, zwrócenie uwagi 
na kolejność wkładania poszczególnych części garderoby.
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Jesień w ogrodzie

Wycieczka /wyjście/ do sklepu warzywniczego.
Cel: poznanie wyglądu i nazw warzyw rosnących w ogrodzie, części roślin –nad-
ziemne i podziemne, stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy  
i myślenia, zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze.
Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.7, IV.8, I.6, IV.18, I.6, 
III.3, I.6
„Piszemy z Treflinką” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, s.61
Cel: kształcenie umiejętności pisania nowo poznanej litery „A, a” po śladzie, 
zwrócenie uwagi na prawidłowy kierunek kreślenia liter, ćwiczenie słuchu fo-
nematycznego.
„Stragan z warzywami” – zabawa tematyczna.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania w zabawie uprzednio poznanej 
rzeczywistości, używanie zwrotów grzecznościowych, doskonalenie pojęć ma-
tematycznych.
 „Wspólne zakupy” – zabawa integracyjna.
Cel: utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy, ćwiczenie pamięci, utrwa-
lenie nazw warzyw.
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- przedsiębiorczość.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej zabawie

Wzbogacenie kącika przyrody o nowe eksponaty –warzywa przyniesione przez dzieci. 
Cel: zapoznanie dzieci z wyglądem warzyw, zachęcenie dzieci do wypowiadania się na 
ich temat, dzielenie nazw na sylaby.

„Cztery pory roku w ogrodzie” – opowieść ruchowa. /plansza nr 7 „Treflikiw przedszkolu 
– sześciolatek”/.
Cel: zapoznanie z pracą ogrodnika oraz warunkami jakie muszą być spełnione, aby 
warzywa wyrosły w ogrodzie; odzwierciedlanie czynności za pomocą ruchu.
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Nauczyciel opowiada dzieciom historyjkę. Zadaniem dzieci jest ruchowa ilustracja opo-
wiadania.
Wiosną,  kiedy słoneczko  mocniej przygrzewa(dzieci unoszą obie ręce w górę), czasami 
pada drobny deszczyk (dz. uderzają lekko o podłogę), a niekiedy wieje  wiatr(dz. porusza-
ją lekko uniesionymi ramionami), ogrodnik rozpoczyna prace w ogrodzie. Kopie i zagrabia 
grządki (dzieci naśladują kopanie i grabienie). Później sieje i sadzi na grządkach różne 
warzywa: marchewkę, pietruszkę, buraki, (dz. naśladują sianie warzyw). Często chodzi do 
ogrodu, by sprawdzić czy warzywa dobrze rosną (dz. spacerują i przyglądają się grząd-
kom), podlewa i wyrywa chwasty. Jesienią, gdy warzywa już wyrosną i dojrzeją, przynosi 
wielki kosz, zbiera je i zanosi do spiżarni(dz. naśladują wyrywanie marchewek, zbieranie 
pomidorów, dźwiganie wielkiego kosza). Część z nich sprzedaje na straganie, abyśmy 
wszyscy mogli jeść (dzieci naśladują np. gryzienie marchewki) i cieszyli się smakiem warzyw. 
 Anna Zabielska

Rozmowa na temat opowiadania:
- Co robi ogrodnik w grodzie wiosną, latem i jesienią?
- Gdzie przechowujemy warzywa zebrane w ogrodzie jesienią?
- Czy wszystkie warzywa zanosi ogrodnik do spiżarni?
- Jakie są wasze ulubione warzywa?

„Warzywa” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu –sześciolatek” cz.1, s.62.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, posługiwanie się pojęciami: wewnątrz i na ze-
wnątrz; ćwiczenie słuchu fonematycznego - określanie głoski na którą rozpoczyna się 
nazwa warzywa. 
Dzieci wymieniają warzywa znajdujące się wewnątrz skrzynki i na zewnątrz. Następnie 
łączą te, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską np. pomidor –por – papryka. 
Na zakończenie otaczają pętlą swoje ulubione warzywa.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 6.
Marsz w różnych kierunkach przy dźwiękach tamburyna. Na mocniejsze uderzenie, dzie-
ci staja na jednej nodze, ręce trzymają w bok.
„Kto wyżej?” – zabawa ruchowa z elementem wspięcia.
Wspięcie na palce, ręce wzniesione są w górę. Sięganie rękoma jak najwyżej, następnie 
przysiad ręce położyć na podłodze, głowa nisko - odpoczynek.
„Warzywa do garnka”-  zabawa ruchowa.
W sali na podłodze rozłożone są obręcze. Dzieci biegają swobodnie po sali, na określo-
ną komendę wykonują polecenia kucharza, np. warzywa do garnka (dzieci wskakują do 
obręczy), warzywa się gotują (dzieci podskakują w obręczy), mieszam zupkę (dzieci ob-
racają się dookoła własnej osi).
„Znajdź sobie parę!” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
Dzieci rozbiegają się w dowolnych kierunkach. Na hasło „znajdź sobie parę!”każde 
dziecko szybko  szuka sobie pary. Marsz parami po obwodzie koła.
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Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na podwijanie rękawów.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia

Temat: „Wprowadzenie litery „A,a” drukowanej i pisanej 
na podstawie wyrazu „antena”.

Cele:
• zapoznanie z literą „A,a” wielką i małą , drukowaną i pisaną,
•  kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, układania schematu 

wyrazu z cegiełek (kartoników w kolorze białym, niebieskim i czerwonym) oraz z rozsy-
panki literowej,

• pisanie nowo poznanej litery „A,a”  po śladzie,
• wyszukiwanie słów, w których głoska „a” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

Pomoce: plansza z literą, ilustracje na tablicy, książka „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, płyta CD „Treflikiw przedszkolu – sześciolatek. Litery”, magnetofon, kredki.

Przebieg:
Układanie zdań do ilustracji. /plansza z literą a/
Wyszukiwanie na ilustracji nazw przedmiotów, osób, roślin, w których występuje głoska „a”. 
Wyeksponowanie przez nauczyciela słowa-wyrazu podstawowego „antena”oraz ilustracji 
przedstawiającej antenę, która jest desygnatem tego słowa-wyrazu.

Analiza i synteza słuchowa słowa-wyrazu podstawowego „antena”.
• wypowiadanie całego słowa-wyrazu,
• wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
• podział słowa na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
• określenie położenia głoski „a”  w słowie-wyrazie „antena”,
• podawanie przykładowych słów z głoską „a” w nagłosie,
• wyszukiwanie głoski „a” w pokazanych obrazkach (nauczyciel nazywa przedmioty, ro-
śliny i zwierzęta znajdujące się na obrazkach, a dzieci klaszczą  w momencie gdy usłyszą 
głoskę „a”),
• wyszukiwanie głoski „a” w swoim imieniu i nazwisku.

Słuchanie piosenki pt. „Literka A” /płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek. Litery
A jak Adam i Aniela,
wszystkie buzie rozwesela.
1. Jakie imię znasz na A?
Czy ktoś jeszcze jakieś zna?
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Ala, Adam i Agnieszka, 
Ania, Alex, Andżelika,
Albert, Ada, Adrian, Alan,
Aleksandra i Agata.

2. Jaki wyraz znasz na A?
Czy ktoś jeszcze jakiś zna?
Agrest, azot i agrafka,
akordeon i apaszka,
arcydzieło, autoportret,
autostrada, arbuz, astma.

3.Czy ktoś jeszcze jakiś zna?
wyraz, który kończy a?
Mama, tata, lalka, sala
i piosenka tralalala. /2x

Rozmowa na temat piosenki:
- Jakie imiona rozpoczynają się  głoską „A”?
- Jakie słowa znasz, które rozpoczynają się głoską „a”?
- Jakie znasz słowa, które kończą się głoską „a”? 

Analiza i synteza wzrokowa słowa - wyrazu podstawowego „antena” (na tablicy umiesz-
czony jest obrazek przedstawiający antenę).
• podział słowa–wyrazu„antena” na sylaby i ułożenie trzech białych kartoników (nauczy-
ciel układa na tablicy, a dzieci na dywanie),
• podział  słowa - wyrazu „antena ” na głoski i ułożenie  6 białych cegiełek przez nauczy-
ciela i dzieci,
• podział  słowa - wyrazu „antena” na spółgłoski i samogłoski (ułożenie przez nauczycie-
la i dzieci 3 czerwonych i 3niebieskich cegiełek -czerwone oznaczają samogłoski, a nie-
bieskie spółgłoski)
• zastąpienie kartoników nowo poznaną literą,
• wskazanie miejsca nowej litery(na początku i na końcu wyrazu).

Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej.
• wstawienie kartonika z literą „a”  do modelu wyrazu  „antena” (dzieciwykonująto samo),
• każde z dzieci indywidualnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowej ułożonego przez 
siebie modelu wyrazu „antena”,
• wyszukiwanie liter „ A,a” w napisach znajdujących się w sali.

Zabawa ruchowa  „Ty i Ja tworzymy literkę A”.
Dzieci poruszają się rytmicznie po sali przy dźwiękach muzyki / płyta CD ”Literka A”/. Na 
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przerwę w muzyce witają się z wybranym przez siebie kolegą przybijając „piątkę” i wspól-
nie  za pomocą części ciała pokazują wielką drukowaną literę A. Po sprawdzeniu po-
prawności wykonania zadania przez nauczyciela zabawa trwa dalej.

Ćwiczenia w czytaniu – praca z książką „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.60.
• wyszukiwanie na ilustracji elementów, których nazwy rozpoczynają się głoską
• „a” i otoczenie ich czerwoną pętlą,
• podkreślenie czerwonym kolorem nowo poznanej litery drukowanej w wyrazach (wyja-
śnienie niezrozumiałych słów i ich pisowni-mała, wielka litera).

Demonstracja nowo poznanej litery małej i wielkiej „a, A” pisanej.
• pokaz pisania litery na tablicy bez liniatury,
• analiza kształtu litery (kojarzenie kształtu litery z przedmiotami z otoczenia),
• ćwiczenia w pisaniu bezśladowym w powietrzu, na tacy z kaszą,
• układanie liter np. z kasztanów, papierowych kółek, guzików itp. 

2. Zajęcia ruchowe - zestaw 6.
Temat: Ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy.

• Ćwiczenia kształtujące stopę,
• Zapoznanie się z zasadami zabawy „berek z imionami”.

Przybory: woreczek gimnastyczny.

Czynności organizacyjno – porządkowe
Zbiórka, powitanie.
Omówienie tematu i celów zajęć.

Część wstępna 
„Berek z imionami” - zabawa orientacyjno – porządkowa.
Dzieci biegają po sali. Osoba wywołana po imieniu np. Oliwia podbiega do osoby pro-
wadzącej i chwyta za dłonie. Pozostałe osoby ustawiają się w pociąg za osobą wywołaną. 
Ta osoba, która będzie na samym końcu robi dodatkowe ćwiczenie np. podskoki w miej-
scu, przysiady czy pajacyki. W przypadku kiedy są dwie osoby o tym samym imieniu lub 
więcej ustawia się odpowiednio dla dwóch osób dwa pociągi itd. Osoba prowadząca 
podczas trwania zabawy, co jakiś czas zmienia miejsce. 

Część główna
Dzieci  ustawione są w rozsypce.
Prowadzący podaje hasła i pokazuje, a ćwiczący wykonują polecenia:
- samolot – wznos ramion w bok,
- odrzutowiec – przenoszenie ramion dołem w tył,
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- rakieta – wznos ramion w górę,
- superman – wznos prawej ręki w górę lewa opuszczona w dół lub odwrotnie.
Wersja trudniejsza prowadzący podaje hasła, ale już nie pokazuje.
Dzieci pobierają szarfy. Ćwiczenia w rozsypce.
- przekładanie szarfy z ręki do ręki, z przodu i z tyłu, zmiana kierunku przekładania szarfy,
- wkładamy kciuki w szarfę i naprężamy szarfę, wznos ramion w przód:
Na 1 – wznos ramion w górę - wdech
Na 2 -  opust ramion w dół - wydech
Powtarzamy kilkakrotnie
- wkładamy kciuki w szarfę i naprężamy szarfę, wznos ramion w górę (naśladujemy drzewa).
- prowadzący podaje prognozę pogody np. wieje silny wiatr, wieje zefirek, wichura, trąba 
powietrzna itp. i zgodnie z podanym hasłem dzieci zachowują się tak jak drzewa.
- przekładamy szarfę prze całe ciało, od góry do dołu i odwrotnie,
- szarfy kładziemy na podłodze robiąc z niej kółeczko, stopami wchodzimy do środka 
szarfy i przyjmujemy pozycję przysiad podparty. Prowadzący podaje hasło ”wiewiórki  
z dziupli” i dzieci opuszczają swoje dziuple rozbiegają się po sali .Na hasło „wiewiórki do 
dziupli” każde dziecko szuka wolnej dziupli i przyjmuje w niej pozycję przysiad podparty. 
Co kilka powtórzeń zmieniamy pozycję jaką należy przyjąć po zajęciu miejsca w dziupli 
np. na baczność, siad skrzyżny ramiona w skrzydełka, siad klęczy ramiona splecione  
z tyłu w dole itp.
- ćwiczymy na boso, siad podparty o nogach ugiętych, między stopami leży szarfa:
• chwytamy palcami prawej stopy szarfę i unosimy ją do góry następnie odkładamy  
i zmieniamy nogę ćwiczącą (wykonujemy na zmianę kilka powtórzeń,)
• palcami stóp chwytamy szarfę za jej odległe końce i unosimy ją w górę (pracują obie 
nogi),
• palcami stóp chwytamy szarfę za jej odległe końce i unosimy ją w górę, następnie z tej 
pozycji przechodzimy do leżenia tyłem, nogi wykonują ruchy naśladujące jazdę na rowe-
rze (szarfę cały czas trzymamy palcami stóp.)
- zakładamy buty,  zwijamy szarfy w rulonik.

Część końcowa
Ćwiczenia oddechowe.
Ćwicząc w rozsypce na całej sali w leżeniu tyłem na klatce piersiowej kładziemy zwiniętą 
szarfę. Wykonujemy swobodne wdechy i wydechy. Szarfa na klatce piersiowej przy wde-
chu jest unoszona w górę przy wydechu opada wraz z klatką piersiową w dół.

Czynności organizacyjno – porządkowe w szatni.
Cel: ubieranie się do wyjścia poza teren przedszkola, zwrócenie uwagi na kolejność 
wkładania poszczególnych części garderoby.

Wycieczka /wyjście/ do sklepu warzywniczego.
Cel: poznanie wyglądui nazw warzyw rosnących w ogrodzie,części roślin – nadziemne  
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i podziemne, stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia, zacho-
wanie bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze.
Przedstawienie dzieciom celu wycieczki. Podczas wyjścia do sklepu warto zwrócić uwagę 
dzieci na to: 
- gdzie rosną warzywa, 
- jaki mają kolor, 
- jak się nazywają, 
- jaka część warzyw jest jadalna, 
- jak się je zbiera, 
- jaki mają kształt;
Na przykład: marchew - pomarańczowa - długa - jadalny korzeń - wyrywamy;
ziemniaki - brązowe - okrągłe - jadalna część wykopywana z ziemi - wykopujemy; pie-
truszka - biała - długa - jadalne zielona nać i korzeń - wyrywamy;
burak - czerwony - okrągły - jadalny korzeń - wyrywamy. 
W miarę posiadanych środków finansowych możemy zakupić warzywo, którego nie 
mamy w kąciku przyrody w przedszkolu lub warzywa, które będą nam potrzebne do wy-
konania stempli.
Powrót do przedszkola.

Czynności higieniczne – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami.

POPOŁUDNIE
„Piszemy z Treflinką” –ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.61
Cel: kształcenie umiejętności pisania nowo poznanej litery „A,a” po śladzie, zwrócenie 
uwagi na prawidłowy kierunek kreślenia liter, ćwiczenie słuchu fonematycznego.
Dzieci piszą literę „A, a” palcem po śladzie, tak jak wskazuje Treflinka. Następnie to 
samo wykonują za pomocą kredki zwracając uwagę na prawidłowy kierunek kreślenia. 
Obok liter rysują przedmioty, rośliny lub zwierzęta, których nazwy kończą się głoską  „a”. 
Na zakończenie piszą litery w liniaturze po śladzie i samodzielnie.

„Stragan z warzywami” – zabawa tematyczna.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania w zabawie uprzednio poznanej rzeczywi-
stości, używanie zwrotów grzecznościowych, doskonalenie pojęć matematycznych.
Zorganizowanie straganu z warzywami, sprzedawanie i kupowanie przez dzieci, wymia-
na jeden do jednego, dwa do dwóch itd. za pomocą dowolnych liczmanów.

„Wspólne zakupy” – zabawa integracyjna.
Cel: utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy, ćwiczenie pamięci, utrwalenie nazw 
warzyw.
Dzieci stoją w kole. Pierwsze dziecko mówi: „Wszedłem do sklepu  i kupiłem marchewkę”. 
Kolejna osoba mówi: „Adam wszedł do sklepu i kupił marchewkę, a ja kupiłem kalafior”. 
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Do zabawy przystępują kolejne dzieci. Każde ma powiedzieć, co kupili poprzednicy i „do-
rzucić” swój zakup.

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

Dzień 2
Temat dnia:  PoTRaWy jaRzynoWe smaczne 

i zDRoWe

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: IV.5, II.9, III.6, IV.2, IV.18, 
IV.18, IV.2, I.4, I.5.
Zabawy i gry stolikowe: układanie puzzli, Domino obrazkowe, „Warcaby”
Cel: przestrzeganie zasad gry, wdrażanie do zgodnego współzawodnictwa.
„Koła” – odrysowywanie i wycinanie z papieru.
Cel: doskonalenie umiejętności odrysowywania figur geometrycznych, bezpiecz-
ne posługiwanie się nożycami, utrwalenie kształtu poznanych liter.
„Sałatka jarzynowa” –  zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, umiejętność szybkiego prze-
mieszczania się bez potrącania innych.
„Warzywne pary” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.68.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, rozpoznawanie ich po charakterystycz-
nych cechach, ćwiczenie spostrzegawczości.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 6.
Czynności toaletowe.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed 
posiłkami.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.5, II.9, III.6, IV.2, IV.18, 
IV.18, IV.2, I.4, I.5.
• Temat: „Czy warto być cierpliwym?” – opowiadanie nauczyciela na podstawie 
historyjki obrazkowej oraz utworu DorotyKossakowskiej pt. „Zupa jarzynowa”. 
• Temat: „Ogórki zielone w słoiku kiszone” –  kiszenie ogórków.
Wyjście na plac przedszkolny: „Kto lubi …” - zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, szybkiej reakcji na sygnał słowny. 
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.5, IV.2, IV.19, I.5, IV.2, 
IV.12, I.6
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„Treflinka i zupa jarzynowa” – układanie historyjki obrazkowej /wycinanka „Tre-
fliki w przedszkolu – sześciolatek” s.9/.
Cel: kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, myślenia 
przyczynowo - skutkowego, ustalanie kolejności zdarzeń.
Oglądanie filmu RODZINA TREFLIKÓW - sezon 3 - odc. 10 - "Fortepian"
Cel: zwrócenie uwagi na to, iż  aby osiągnąć sukces należy dużo ćwiczyć i być 
cierpliwym
„Pomidor” – zabawa integracyjna.
Cel: kształcenie umiejętności poprawnego formułowania pytań, zachęcenie 
do wspólnej zabawy.
„O czym myślę?”–  ćwiczenie słuchu fonematycznego.
Cel: kształcenie umiejętności wyodrębniania głoski w nagłosie, wyodrębniania 
charakterystycznych cech danych przedmiotów,
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- cyfrowe,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- przedsiębiorczość,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawy i gry stolikowe: układanie puzzli, Domino obrazkowe, „Warcaby”.
Cel: przestrzeganie zasad gry, wdrażanie do zgodnego współzawodnictwa.

„Koła” – odrysowywanie i wycinanie z papieru.
Cel: doskonalenie umiejętności odrysowywania figur geometrycznych, bezpieczne posłu-
giwanie się nożycami, utrwalenie kształtu poznanych liter.
Dzieci odrysowują na kartce białego papieru średniej wielkości koła. Po odrysowaniu 
wycinają je i układają z nich poznane litery /O,A/.

„Sałatka jarzynowa” –  zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, umiejętność szybkiego przemieszcza-
nia się bez potrącania innych.
Dzieci siadają na krzesłach, tworząc krąg. Prowadzący siada w środku i przydziela każ-
demu dziecku nazwę jednego z warzyw (pomidor, kapusta, marchewka, burak, rzepa, 
pietruszka). Zabawa polega na tym, by na komendę np. „pomidory!”, wszystkie dzieci, 
którym przydzielono nazwę „pomidor” zamieniły się miejscami. Nikt nie może zostać na 
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dawnym miejscu. Kiedy prowadzący mówi: „Sałatka jarzynowa!”, wszystkie dzieci zamie-
niają się miejscami. Komendy można zmieniać dowolnie, np.: „buraki i marchewki!”, 
„kapusta, pietruszki i rzepy!”.

„Warzywne pary” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.68.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, rozpoznawanie ich po charakterystycznych ce-
chach, ćwiczenie spostrzegawczości.
Dzieci nazywają warzywa na ilustracji. Następnie łączą je w pary z ich elementami oraz 
rysunkami konturowymi. Na zakończenie kolorują rysunki.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 6.

Czynności toaletowe.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkami.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia 

Temat: „Czy warto być cierpliwym?” – opowiadanie nauczyciela 
na podstawie historyjki obrazkowej oraz utworu 

Doroty Kossakowskiej pt. „Zupa jarzynowa”. 

Cele:
•  zapoznanie dzieci z warzywami rosnącymi w ogrodzie, ich wyglądem i przeznacze-

niem,
•  wyjaśnienieznaczenia słowa „cierpliwość” oraz określanie sytuacji w których należy być 

cierpliwym,
• kształtowanie umiejętności przedstawiania określonych czynności za pomocą ruchu,
•  zwrócenie uwagi na konieczność mycia warzyw przed spożyciem oraz ich walory od-

żywcze.

Pomoce: opowiadanie, plansza „W ogrodzie i w sadzie” nr 7 i 8, emblematy warzyw, 
krzesełka, książka „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” cz.1., warzywa z kącika przyrody.

Przebieg:
Słuchanie opowiadania pt.„ZUPA JARZYNOWA” – Doroty Kossakowskiej.
- Jak szybko w tym roku przyszła do nas jesień – powiedziała Treflinka patrząc przez okno 
na lecące z drzew liście. Smutno, zimno, ptaki nie śpiewają…
- Nie lubisz jesieni? – zapytała mama.
- Lubię, ale wolę lato – odpowiedziała Treflinka.
- Jesień też jest piękna – powiedziała mama. Mam dla ciebie niespodziankę. Weź kosz 
wiklinowy i chodź ze mną. Zaraz zobaczysz prawdziwe cuda jesieni. Idziemy do ogrodu.
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- Do ogrodu? – marudziła Treflinka. Już tam kiedyś byłam.
- Ale nie byłaś tam jesienią – powiedziała mama.
- A po co właściwie idziemy do ogrodu? – zapytała Treflinka.
- Chcę ugotować na obiad zupę jarzynową, potrzebne więc są warzywa – wyjaśniła 
mama.
- Warzywa kupujemy w sklepie – powiedziała Treflinka.
- Tak, ale zanim trafią do sklepu rosną w ogrodzie. O, już jesteśmy na miejscu – powie-
działa mama.
- Treflinka weszła do ogrodu i ze zdziwieniem zapytała:
- To wszystko wyrosło w naszym ogrodzie?
- Tak, córeczko – odpowiedziała mama. Czy poznajesz warzywa?
- Chyba tak – nieśmiało odpowiedziała Treflinka i zaczęła wymieniać znane jej warzywa: 
marchewka, buraki, kapusta…, a to podobne do marchewki, a to nie wiem jak się nazywa…
- Oprócz marchewki, buraków i kapusty są też pory, pietruszka, selery, cebula – wyjaśni-
ła mama pokazując Treflince każde warzywo.
- Jakie warzywa są nam potrzebne do zupy? – zapytała Treflinka.
- Marchewka, pietruszka, seler, cebula i ziemniaki – powiedziała mama.
- To ja zaczynam od marchewki – ucieszyła się Treflinka.
I już po chwili koszyk był wypełniony warzywami.
- Mamo, takie wyrywanie warzyw to super zabawa – cieszyła się Treflinka.
- A więc możemy wracać do domu – powiedziała mama – ugotujemy zupę.
- Już nie mogę doczekać się kiedy zupa będzie gotowa – powiedziała Treflinka.
W domu mama obrała warzywa, umyła je, pokroiła i wrzuciła do garnka z wodą. Doda-
ła trochę przypraw i powiedziała: 
- Gotowe. Teraz czekamy aż zupa ugotuje się.
Minęła jedna minuta, druga, trzecia, czwarta, a Treflinka ciągle pytała:
- Czy długo jeszcze?
- Czekaj cierpliwie – niedługo zupa będzie gotowa – tłumaczyła mama.
Kiedy wreszcie zupa ugotowała się, mama wlała ją do ulubionej miseczki Treflinki i po-
wiedziała:
- Zupa jest gorąca, poczekaj, aż trochę wystygnie.
- Dobrze mamo – odpowiedziała Treflinka.
Ale zupa tak wspaniale pachniała, że Treflinka nabrała całą łyżkę zupy i włożyła ją do 
buzi. Chciała powiedzieć, że jest bardzo smaczna, ale zupa była gorąca…
- Aaa, piecze, język piecze – krzyczała Treflinka.
- Córeczko, mówiłam ci, że zupa jest gorąca i powinnaś cierpliwie poczekać, aż trochę 
wystygnie – tłumaczyła mama.
- Tak, mówiłaś mamo, szkoda, że ciebie nie posłuchałam – przyznała Treflinka. Nie my-
ślałam, że podczas obiadu też potrzebna jest cierpliwość.

Rozmowa na temat opowiadania:
- Jaką niespodziankę przygotowała mama Treflince?
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- Jakie cuda jesieni zobaczyła Treflinka w ogrodzie?
- Po co poszła Treflinka z mamą do ogrodu?
- Do czego potrzebne  im były warzywa?
- Jakie warzywa były potrzebne do zupy?
- Co mama zrobiła z warzywami, gdy wraz z Treflinką przyniosła je do domu?
- Co powiedziała mama stawiając miseczkę z zupą na stole?
- Czy Treflinka posłuchała mamy?
- Co to znaczy być cierpliwym?
- W jakich sytuacjach jeszcze powinniśmy być cierpliwi?

„Warzywa w garnku” – zabawa ruchowa.
Wybrane dzieci mają na głowie opaski z emblematami warzyw. Do każdego emblematu 
dorysowane są kropki, np.Kartofelek – 1 kropka, burak – 2 kropki, rzepka – 3 kropki, 
pietruszka – 4 kropki, kalarepka – 5 kropek i pomidor – 6 kropek
Wszystkie dzieci stoją w kole.
Dzieci, które mają opaski z wymienionymi warzywami wchodzą kolejno do koła i siadają 
w rzędzie na dywanie (kartofelek, burak, rzepka, pietruszka, kalarepka i pomidor).
Na środku dywanu rozłożona jest chusta animacyjna. Dzieci, które nie maja opasek rzu-
cają kolejno dużą kostką do gry. Jaka liczba oczek wypadnie, takie warzywo wskakuje do 
garnkanp. 2- burak(siada na chustę animacyjną). Gdy wszystkie warzywa są w garnku 
pozostałe dzieci zaczynają gotować zupę mówiąc rymowankę:

Już warzywa w garnku mamy
Wszystkie razem zamieszamy.
 Zupka smaczna się gotuje 
Każdy z nas jej posmakuje. 

  Anna Zabielska

Warzywa w garnku (dzieci z opaskami) wstają i poruszają się wokół chusty. Na słowa-
„Każdy z nas jej posmakuje” – dzieci bez opasek podchodzą do „garnkaz zupą” 
i degustują. Następuje zamiana ról (przekazanie opasek).

Informacja dla nauczyciela:
Możemy przygotować takie zestawy opasek, żeby dzieci mogły gotować różne zupy np. 
kalafior – ziemniak – marchewka – pietruszka – koper – seler (zupa kalafiorowa).

2. Plastyka

Temat: „Ogórki zielone w słoiku kiszone” 
–  kiszenie ogórków.

Cele:
• zapoznanie  z przepisem na wykonanie kiszonych ogórków,
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•  kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania i świadomości wartości własnoręcznie zro-
bionych przetworów,

•  rozwijanie umiejętności oczekiwania na efekt wykonanej pracy (degustacja kiszonek po 
upływie kilku dni).

Pomoce: wiersz ,,Kisimy ogórki” B.Matusiak, ogórki, 4 słoiki, czosnek, koper, chrzan, sól, 
4łyżki, dzbanek z wodą (4szt).

Przebieg:
1. Wstęp – dzieci siedzą w kole i wyklaskują rymowankę: 

Zapasy na zimę zrobimy, słoiki na półkach ustawimy.
2. Rozmowa na temat rozłożonych produktów przez nauczyciela – ogórków, czosnku, 
kopru, korzenia chrzanu. Dzieci nazywają każdy produkt i opisują jego wygląd.
3. Zapoznanie z treścią wiersza. 

Ogórki myjemy
i do słoików wkładamy.
Koper, chrzan i czosnek,
dla smaku dodamy.
Sól z wodą w dzbanku mieszamy,
solankę do słoja powoli wlewamy.
Teraz mocno zakręcamy,
na półkach zapasy układamy
i na efekt kiszenia tydzień poczekamy. 
 Beata Matusiak

4. Rozmowa na temat wiersza.
- Czego potrzebujemy, żeby zakisić ogórki?
- Co robimy po kolei?
- Co dzieje się z solą wsypana do wody?
- Jak nazywa się woda zmieszana z solą? 
5. Czynności higieniczne – mycie rąk.
Co oprócz ogórków trzeba jeszcze umyć przed przystąpieniem do pracy? /ręce/
6. Podział na zespoły i wykonanie kiszonek.
Dzieci odliczają od 1 do 4 i w ten sposób tworzą się 4 zespoły. Każdy zespół podchodzi 
do stolika, przy którym leżą produkty potrzebne do ukiszenia ogórków. Dzieci wykonują 
polecenia nauczyciela: wkładają najpierw ogórki, dodają koper, chrzan i czosnek, dosy-
pują łyżkę soli do dzbanka z wodą, mieszają wodę, dolewają ją do ogórków i zakręcają 
słoiki.
7. Sprzątanie stanowiska i odłożenie słoików na półkę. Powtórzenie rymowanki: Zapasy 
na zimę zrobione, słoiki na półkach ustawione.
8. „Dotknij” – zabawa ruchowa.
Osoba prowadząca zabawę mówi „Zielone” i każde dziecko musi dotknąć czegoś zielo-
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nego. Osoba, która nie znajdzie rzeczy w zielonym kolorze, staje na środku salii podaje 
nową komendę. Polecenia nie muszą ograniczać się tylko do kolorów, ale mogą dotyczyć 
też kształtów (okrągły, podłużny, kwadratowy itp.).
 Opracowała:  Beata  Matusiak

Wyjście na plac przedszkolny: „Kto lubi …” - zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, szybkiej reakcji na sygnał słowny.Nauczyciel wymyśla 
hasłazawierającewskazówki z określeniem kierunku (np. „Kto lubi kolor czerwony, ten 
robi dwa kroki w prawo”; „Kto lubi kolor niebieski, podnosi lewą rękę”; „Kto lubi kolor 
żółty, ten robi trzy kroki do przodu i jeden w lewo”).

POPOŁUDNIE
„Treflinka i zupa jarzynowa” –układanie historyjki obrazkowej /wycinanka „Trefliki  
w przedszkolu – sześciolatek” s.9/.
Cel: kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, myślenia przyczyno-
wo - skutkowego, ustalanie kolejności zdarzeń.
Dzieci zaznaczają w pustych polach za pomocą kropek lub cyfr kolejność zdarzeń w hi-
storyjce obrazkowej. Następnie wycinają obrazki i przyklejają je we właściwej kolejności 
na kartce.

 Film    RODZINA TREFLIKÓW 
- sezon 3 - odc. 10 - "Fortepian"

Cel: zwrócenie uwagi na to, iż  aby osiągnąć sukces należy dużo ćwiczyć i być cierpliwym.

„Pomidor” – zabawa integracyjna.
Cel: kształcenie umiejętności poprawnego formułowania pytań, zachęcenie 
do wspólnej zabawy.
Jedno dziecko z grupy (ochotnik) zadaje pytania pozostałym uczestnikom. Pytania (do-
wolne) są zadawane po kolei, a odpowiadający musi mówić za każdym razem „pomi-
dor”. Jeśli osoba odpowiadająca się zaśmieje, musi oddać jakiegoś fanta. 
Na koniec gry trzeba wykupić swoje fanty, wykonując piosenkę, wierszyk albo inne zada-
nie wymyślone przez grupę.

„O czym myślę?”–  ćwiczenie słuchu fonematycznego.
Cel: kształcenie umiejętności wyodrębniania głoski w nagłosie, wyodrębniania charakte-
rystycznych cech danych przedmiotów,
Dziecko wybiera (w myślach) przedmiot z sali, np. misia. Mówi: „Mój przedmiot zaczyna się na 
głoskę M”. Pozostali muszą zgadnąć, o co chodzi. Jeżeli nie zgadną, dziecko podaje jedną  
z charakterystycznych cech danego przedmiotu np. jest pluszowy.Dziecko, które odgadnie co 
to jest ma za zadanie podzielić słowo na głoski. Kolejny przedmiot wybiera drugie dziecko.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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Dzień 3
Temat dnia:  liczymy WaRzyWa

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowe: I.6, I.5, I.7, IV.15, IV.18, I.7, I.5
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do dbania o zabawki i inne przedmioty z otoczenia.
„Zaczarowany worek”  - zabawa dydaktyczna.
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania warzyw po dotyku,
„Policz warzywa” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” 
cz.1, s.67.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, kształcenie umiejętności grupowania 
przedmiotów /tworzenia zbiorów/, przeliczanie elementów zbioru i ich porówny-
wanie, posługiwanie się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo.
„Warzywa” – lepienie z plasteliny
Cel: utrwalenie wyglądu niektórych warzyw, kształcenie umiejętności formowa-
nia ulepianek nie tylko palcami, ale i całą dłonią, ćwiczenie mięśni paliczkowych.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 6.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.5, IV.15, III.8, II.9, I.4, 
I.2
• Temat:  „Jesienny walczyk” – wprowadzenie piosenki. 
Słowa i muzyka: Jolanta Zapała
• Temat: „Dary jesieni” –  wprowadzenie cyfry 3.
Wyjście na plac przedszkolny – zabawa „Woda, ziemia, powietrze”.
Cel: ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał słowny
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.1, IV.8, IV.15, I.5, IV.1, I.6
„Warzywne opowieści” – zabawa w teatr.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, rozwijanie aktywności twórczej w zakre-
sie słowa mówionego
„Dorysuj brakujące warzywa” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu - sze-
ściolatek” cz.1., s.72.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, doskonalenie umiejętności przeliczania 
w zakresie 3, utrwalenie cyfr 1,2,3 oraz znaków: + i =.
„Tak, czy nie zdecyduj się” – zabawa dydaktyczna. 
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, utrwalenie nazw warzyw, roz-
różnianie produktów pochodzących z ogrodu pośród innych. 
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.
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Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do dbania o zabawki i inne przedmioty z otoczenia.

„Zaczarowany worek”  - zabawa dydaktyczna.
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania warzyw po dotyku.
Nauczyciel ma przygotowany worek, w którym znajdują się warzywa.Wybrane dziecko 
podchodzi losuje warzywo i za pomocą dotyku określa co to jest.

„Policz warzywa” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” cz.1, s.67.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, kształcenie umiejętności grupowania przedmio-
tów /tworzenia zbiorów/, przeliczanie elementów zbioru i ich porównywanie, posługiwa-
nie się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo.
Dzieci nazywają i liczą warzywa każdego rodzaju. Następnie łączą w pary grupy warzyw  
o tej samej liczebności. Mogą tez porównywać, których warzyw jest więcej, a których mniej.

„Warzywa”– lepienie z plasteliny.
Cel: utrwalenie wyglądu niektórych warzyw, kształcenie umiejętności formowania ulepia-
nek nie tylko palcami, ale i całą dłonią, ćwiczenie mięśni paliczkowych.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 6.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Muzyka

Temat: „Jesienny walczyk” – wprowadzenie piosenki. 
Słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Cele:
• zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki, 
• kształcenie wrażliwości muzycznej,uwrażliwienie na dźwięki ciche i głośne,
• doskonalenie umiejętnościgry na wybranych instrumentach perkusyjnych tj. trójkąty.

Pomoce: płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”, trójkąty, magnetofon.
Przebieg:
Słuchanie piosenki „Jesienny walczyk” sł. i muz. Jolanta Zapała
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Ref: Jesienny walczyk raz, dwa, trzy.
Tańczmy z Treflinką ja i Ty.
Jesienne dary każdy zna,
co jesień w koszu ma.
1. Jesień błądzi po lesie,
jesień grzyby przyniesie.
Jesień, a przy niej wrzesień,
kosz pełen liści nam niesie.
2.Jesień w sadzie, w ogrodzie.
Jesień owoce co dzień.
Jesień warzywa zdrowe,
przysmaki Treflikowe.
3.Jesień ptaków odlot.
Jesień jesienne słoty.
Jesień kaprysi deszczem
co jesień przyniesie jeszcze.

Określenie tempa piosenki oraz omówienie jej treści.
- Jakie dary przynosi jesień w koszyku?
- Jaki taniec zatańczymy z Treflinką?
- Czy muzyka jest szybka czy wolna?

Fragmentaryczna nauka piosenki „Jesienny walczyk”.
Dzieci powtarzają za nauczycielem słowa refrenu.

Zabawa ilustrująca treść piosenki.
Gra na Trójkątach: kropelki deszczu – dzieci uderzają rytmicznie w trójkąty naśladując 
kropelki deszczu najpierw delikatnie i cicho a potem głośno. Następnie podczas refrenu 
piosenki grają  na trójkątach naśladując kropelki deszczu.

2.Matematyka
 

Temat: „Dary jesieni” –  wprowadzenie cyfry 3.

Cele:
• zapoznanie z liczbą 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym oraz wyglądem cyfry 3,
• kształtowanie umiejętności zapisu cyfry 3,
• rozwijanie zmysłu dotyku i zapachu podczas rozpoznawania owoców,
• wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.

Pomoce: rymowanka, plansza z cyfrą 3, karta pracy z książki „Trefliki w przedszkolu – sześcio-
latek” cz. 1, s. 70,71,  kredki, opaski na oczy, 3 jabłka, 3 gruszki, szarfy: zielona, czerwona

3
1
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Przebieg:
1. Powitanie ,,Witam was, witam was, naszych zajęć nadszedł czas” 

2. Zabawa z owocami.
Dzieci siedzą w kole i liczą od 1 do 3. Następnie tworzą trzy zespoły: jedynki, dwójki  
i trójki. Każdy zespół siada w kole w wyznaczonym miejscu przez nauczyciela. Nauczy-
cielka rozdaje dzieciom opaski na oczy. Każdy zespół dostaje po jednej gruszce i jednym 
jabłku. Zadaniem dzieci jest przy zasłoniętych oczach powąchanie owocu i dotykanie go, 
następnie podanie kolejnej osobie w zespole. Nauczycielka obserwuje, żeby każde dziec-
ko otrzymało owoc i po tym prosi o zdjęcie opasek. Dzieci opisują wrażenia w kolejności: 
pierwszy zespół, drugi zespół, trzeci zespół.

3. Zbiory – dzieci pozostają w zespołach.
Nauczyciel rozkłada na środku sali dwie szarfy: czerwoną i zieloną. Wybrane dzieciz ze-
społów odkładają jabłka do czerwonej szarfy, gruszki do zielonej. Następnie wszyscy li-
czą owoce i porównują liczebność zbiorów. Nauczyciel tworzy jeden zbiór owocowy  
z jednego jabłka i dwóch gruszek. Dzieci powtarzają rymowankę:

Jedno jabłko mam ja,
dwie gruszki masz ty.
Połączmy owoce razem,
a otrzymamy trzy.

4. Rozmowa na temat rymowanki i prezentacja cyfry 3:
- Ile jabłek jest na dywanie?
- Ile gruszek?
- Ile jest razem owoców?
- Ile palców pokazuje? (nauczycielka pokazuje trzy palce, następnie prezentuje planszę  
z cyfrą trzy).
Dzieci mówią do czego cyfra 3 jest podobna i z czym im się kojarzy.
Nauczyciel pokazuje sposób pisania cyfry 3. Następnie dzieci zapisują cyfrę 3 palcem  
w powietrzu, na dywanie, na dłoni drugiej ręki.

5. „Cyfra 3” ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.70,71.
Str.70: Dzieci nazywają cyfrę pisaną i drukowaną. Odszukują cyfrę 3 wśród innych, wska-
zują 3 godzinę, kolorują odpowiednią ilość elementów. Dorysowują lub skreślają ele-
menty w słoiku, żeby otrzymać 3.
Str.71: Dzieci nazywają rysunki, w których ukryła się trójka, następnie je kolorują. Piszą 
cyfry po śladzie i samodzielnie.
Sprzątanie kart pracy i kredek.

6. Zabawa ruchowa ,,Skoki”
Dzieci maszerują w rytm tamburyno, na przerwę w muzyce nauczycielka klaszcze w dło-
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nie a dzieci wykonują tyle podskoków, ile usłyszały klaśnięć. Zabawę powtarzamy kilka 
razy

 Opracowała:  Beata Matusiak  

Wyjście na plac przedszkolny – zabawa „Woda, ziemia, powietrze”.
Cel: ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał słowny
Na ziemi /chodniku/ rysujemy kredą trzy okręgi w różnych miejscach albo wyznaczamy 
trzy okręgi za pomocą szerokich szarf. Umawiamy się z dziećmi, że jeden okrąg to ziemia 
/kolor czarny/, drugi to powietrze/kolor biały/, a trzeci to woda /kolor niebieski/. Prowa-
dzący mówi „ziemia, woda, powietrze”, zmieniając kolejność, a dzieci w tym czasie mu-
szą pobiec do odpowiedniego okręgu. Dla zmylenia można powtarzać te same nazwy po 
kolei, np. „ziemia, powietrze, woda, woda, ziemia, woda, powietrze, powietrze…”.

POPOŁUDNIE
„Warzywne opowieści” – zabawa w teatr.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa 
mówionego
Dzieci za pomocą przyniesionych przez siebie warzyw do kącika przyrody przedstawiają 
krótkie opowieści o warzywach. Wyznaczają sobie role, przebierają się i dobierają odpo-
wiednie rekwizyty do przedstawienia.

„Dorysuj brakujące warzywa” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek” 
cz.1., s.72.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu warzyw, doskonalenie umiejętności przeliczania 
w zakresie 3, utrwalenie cyfr 1,2,3 oraz znaków: + i =.
Dzieci otaczają pętlą trzeciego ziemniaka licząc od lewej strony i trzecią kapustę licząc od 
prawej strony. Następnie dorysowują w polach tyle buraków i pomidorów, aby w każdym 
z nich były trzy warzywa. Czytają działania, a następnie piszą je po śladach.

„Tak, czy nie zdecyduj się” – zabawa dydaktyczna. 
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, utrwalenie nazw warzyw, rozróżnianie 
produktów pochodzących z ogrodu wśród innych. 
Dzieci stoją parami w rozsypce. Nauczyciel wymienia nazwy różnych produktów. Jeżeli są 
to produkty z ogrodu /warzywa/ dzieci klaszczą w dłonie partnera trzy razy i mówią „tak, 
tak, tak”. Jeżeli nie są to produkty z ogrodu,  dzieci klaszczą w swoje dłonie mówiąc „nie, 
nie, nie”. 
Produkty: kasza, jabłko, marchewka, burak, ciastko , ananas, ogórek zielony, pomarań-
cza, pietruszka,  cukierki, brokuł ……  .

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. 
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.
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Dzień 4
Temat dnia:  Robimy zaPasy na zimę

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, IV.5, IV.2, IV.12, IV.7, I.5, 
IV.2, I.5
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę , przestrzeganie norm i za-
sad.
„Jakie to warzywo?” – rozwiązywanie zagadek.
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania wybranych warzyw po ich charak-
terystycznych cechach, utrwalenie poznanych liter „O” i „A”, ćwiczenie spostrze-
gawczości.
Zabawa inscenizowana do piosenki pt. „Urodziny Marchewki”.
Cel: kształcenie umiejętności dostosowania ruchów do treści słownej, poczucia 
rytmu, estetyki ruchów.
„Zdmuchiwanie świeczek na torcie” - ćwiczenia oddechowe.
Dzieci usadzone wokół stolika ustawionego na środku dywanu. Na stoliku stoją 
zapalone świeczki /podgrzewacze/. Na sygnał dzieci wykonują głęboki wdech 
nosem i starają się zdmuchnąć świeczki.   
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 6.
II Realizowane obszary podstawy programowej: I.7, I.9, IV.1, I.8, I.5, I.6, II.11
• Temat: „W spiżarni ” –  wycinanie i naklejanie gotowych elementów.
• Temat: Ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy - zestaw 6.
Przybory:  woreczek gimnastyczny.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, przestrzeganie Kodeksu 
Przedszkolaka.
Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja przyrody /kolorystyka jesieni/.
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.8, I.7, IV.7, IV.6, IV.8, I.6, 
III.6
 „Groszek” – ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki”.
Cel: doskonalenie umiejętności kreślenia kół po śladzie oraz przez łączenie kro-
pek, zwrócenie uwagi na właściwy kierunek kreślenia oraz prawidłowe trzymanie 
kredki.
„Jesienny walczyk” – zabawa taneczna.
Cel: utrwalenie piosenki, rozbudzanie zdolności tanecznych i ruchowych.
Zabawa „Rytmiczne sylaby”
Cel: kształcenie umiejętności dzielenia nazw warzyw na sylaby, przeliczanie ich               
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i porównywanie, przedstawianie za pomocą najprostszych form ruchu takich jak 
klaskanie czy tupanie.
„Naklejki na przetwory” – rysowanie kredkami.
Cel: zachęcenie dzieci do wykonania karteczek na słoiki, przedstawiających ich 
zawartość.
„Przetwory na zimę” – zabawa tematyczna w kąciku lalek.
Cel: zachęcenie dzieci do odzwierciedlania w zabawie uprzednio poznanej rze-
czywistości, pomoc rodzicom w domu.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę , przestrzeganie norm i zasad.

„Jakie to warzywo?” – rozwiązywanie zagadek /”Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.66./
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania wybranych warzyw po ich charakterystycz-
nych cechach, utrwalenie poznanych liter „O” i „A”, ćwiczenie spostrzegawczości.
Nauczyciel czyta zagadkę a dzieci podają rozwiązanie i rysują je w pustych polach. Na-
stępnie podkreślają w tekście kolorem czerwonym literę „O lub A”.

Zabawa inscenizowana do piosenki pt. „Urodziny Marchewki”/płyta CD „Muzyka na 
każdą okazję – wersje wokalne” nr 34/.
Cel: kształcenie umiejętności dostosowania ruchów do treści słownej, poczucia rytmu, 
estetyki ruchów.
Nauczyciel zakłada wybranym dzieciom opaski z emblematami warzyw. Podczas testu 
zwrotek 1-4, wybrane przez nauczyciel dzieci – jarzynki: marchewka, kartofelek, burak, 
rzepka, pietruszka, kalarepka i pomidor odgrywają swoje role zgodnie z tekstem piosen-
ki. Podczas śpiewania 5 zwrotki dzieci tworzą pary i tańczą w kółeczkach w rytm muzyki.

I. Na marchewki urodziny wszystkie zeszły się jarzyny,
a marchewka gości wita i o zdrowie grzecznie pyta. /bis

II. Kartofelek podskakuje, burak z rzepką już tańcuje.
Pan kalafior z krótką nóżką biegnie szybko za pietruszką. /bis
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III. Kalarepka w kącie siadła, ze zmartwienia, aż pobladła.
Tak się martwi, płacze szczerze, nikt do tańca jej nie bierze. /bis

IV. Wtem pomidor nagle wpada, kalarepce ukłon składa.
Moja droga kalarepko tańczże ze mną, tańczże krzepko. /bis

V. Wszystkie pary jarzynowe już do tańca są gotowe.
Gra muzyka, to poleczka wszyscy tańczą już w kółeczkach. /bis

„Zdmuchiwanie świeczek na torcie” - ćwiczenia oddechowe.
Dzieci usadzone wokół stolika ustawionego na środku dywanu. Na stoliku stoją zapalone 
świeczki /podgrzewacze/. Na sygnał dzieci wykonują głęboki wdech nosem i starają się 
zdmuchnąć świeczki.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 6.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Plastyka
 

Temat: „W spiżarni ” –  wycinanie i naklejanie 
gotowych elementów.

Cele:
• zapoznanie z różnymi przetworami, które znajdują się w spiżarni,
• kształtowanie nawyku sprzątania po pracy,
•  rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się nożyczkami i dokładnego wyci-

nania.

Pomoce: rymowanka, kolorowy papier, nożyczki, ołówki, kleje, karta pracy z książki „Tre-
fliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 1, s.69, szary papier z narysowanymi półkami, wy-
cinanka s.10

Przebieg:
1. Wstęp – dzieci siedzą w kole i wyklaskują rymowankę: Zapasy na zimę zrobimy, słoiki 
na półkach ułożymy. Następnie powtarzają rymowankę maszerując do stolików.
2. Rozmowa na temat ilustracji w kartach pracy z książki „Trefliki w przedszkolu – sześcio-
latek” cz. 1, s. 69. 
- Z jakich darów jesieni zostały wykonane przetwory?
- Ile słoików jest na pierwszej półce /dolnej/?
- Ile słoików jest na drugiej /środkowej/ półce?
- Ile słoików jest na trzeciej półce?
- Na której półce jest najmniej słoików, a na której najwięcej? 
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Kolorowanie odpowiedniej liczby oczek na kostce. Odłożenie kart pracy.
3. Praca przy stolikach, wykonanie słoików z przetworami – dyżurni rozdają kartę nr 10  
z wycinanki, nożyczki i kleje. Kolorowe kartki leżą w miejscu, gdzie dzieci będą mogły pod-
chodzić i brać je, by wyciąć swoje przetwory do słoików. Z wycinanki tworzą słoik z ogórka-
mi wg wzoru, z kolorowego papieru wycinają swój własny słoik, który uzupełnią własnymi 
przetworami, wg swojego pomysłu. Jeden słoik jest z wycinanki, drugi wycięty przez dziecko 
wg swojego pomysłu.
4. Praca zbiorowa – dzieci naklejają swoje słoiki na szary papier (układają je na półkach 
spiżarni) powtarzając rymowankę: 

Zapasy na zimę zrobione, słoiki na półkach ułożone.
5. Sprzątanie swojego stanowiska i wystawa pracy.
6. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Wysoko – nisko”.
Dzieci biegają dowolnie po sali. Na hasło: - wysoko, zatrzymują się i wznoszą ramiona 
w górę. Na hasło: - nisko, poruszają się w pozycji na czworakach.
Zabawę możemy modyfikować i zmieniać wykonywane przez dzieci czynności np. na 
hasło: - wysoko, stają i wykonują krążenia ramiona, a na hasło: - nisko, kucają.

 Opracowała: Beata Matusiak

2. Zajęcia ruchowe – zestaw 6
Temat: Ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy.

• Ćwiczenia kształtujące stopę,
• Zapoznanie się z zasadami zabawy „berek z imionami”.

Przybory: woreczek gimnastyczny.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, przestrzeganie Kodeksu Przed-
szkolaka.

Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja przyrody /kolorystyka jesieni/.

POPOŁUDNIE
„Groszek” – ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki”.
Cel: doskonalenie umiejętności kreślenia kół po śladzie oraz przez łączenie kropek, 
zwrócenie uwagi na właściwy kierunek kreślenia oraz prawidłowe trzymanie kredki.

„Jesienny walczyk”– zabawa taneczna.
Cel: utrwalenie piosenki, rozbudzanie zdolności tanecznych i ruchowych.

Ref:   Jesienny walczyk raz, dwa, trzy,
tańczmy z Treflinką ja i Ty.
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Jesienne dary każdy zna,
co jesień w koszu ma.

1. Jesień błądzi po lesie.
Jesień grzyby  przyniesie.
Jesień, a przy niej wrzesień,
kosz pełen liści nam niesie.

2. Jesień w sadzie, w ogrodzie.
Jesień owoce co dzień.
Jesień warzywa zdrowe,
przysmaki Treflikowe.

3. Jesień ptaków odloty.
Jesień jesienne słot.y
Jesień kaprysi deszczem,
co jesień przyniesie jeszcze.

Zabawa „Rytmiczne sylaby”.
Cel: kształcenie umiejętności dzielenia nazw warzyw na sylaby, przeliczanie ich i porów-
nywanie, przedstawianie za pomocą najprostszych form ruchu takich jak klaskanie czy 
tupanie.
Np.
Kar – to – fe – lek
Mar- chew – ka
Bu – rak
Rzep – ka
Piet – rusz – ka
Ka – la – rep – ka
Po – mi –dor

„Naklejki na przetwory” – rysowanie kredkami.
Cel: zachęcenie dzieci do wykonania karteczek na słoiki, przedstawiających ich zawar-
tość.

„Przetwory na zimę” – zabawa tematyczna w kąciku lalek.
Cel: zachęcenie dzieci do odzwierciedlania w zabawie uprzednio poznanej rzeczywisto-
ści, pomoc rodzicom w domu.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
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Dzień 5
Temat dnia:  TReflikoWe PRzysmaki

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.7, VI.2, IV.5, I.8, IV.19, 
IV.18, I.5
Zabawy w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym. 
Cel: zwracanie uwagi na zachowanie porządku w miejscu zabaw, odnoszenie 
zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.
„Zapominalska w sklepie” – zabawa dydaktyczna.
Cel: utrwalenie nazw warzyw, ćwiczenie słuchu fonematycznego, umiejętność 
wyodrębniania głoski w nagłosie.
„Celowanie do kosza” – zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie Celności, umiejętności rzutu woreczkiem ręką wiodąca do Celu, 
liczenie w możliwie szerokim zakresie.
„Gdzie rosną warzywa?- ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, s.63.
Cel: utrwalenie wyglądu warzyw, dorysowywanie ich brakujących części, określa-
nie, które z nich rosną nad, a które pod ziemią.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 6.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.5, III.3, IV.7, IV.2, I.5, I.4
• Temat: „Warzywa w ogrodzie”- opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami.
• Temat: „Przysmaki Treflikowe” – zabawa inscenizowana ruchem dopiosenki. 
Słowa i muzyka: Jolanta Zapała
Wyjście na podwórko – zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wyko-
rzystaniem sprzętu terenowego.
Cel: przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.18, IV.5, IV.8, IV.6, 
IV.1, I.6, I.7
„Co z czego otrzymujemy?” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześcio-
latek” cz.1, s.64 i 65.
Cel: utrwalenie wybranych warzyw oraz potraw, które z nich otrzymujemy, ryso-
wanie warzyw poprzez łączenie kropek, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzyma-
nie kredki oraz płynność ruchów ręki.
„Kartofel parzy” – zabawa ruchowa  
Cel: szybka reakcja na sygnał słowny,
„Ziemniaczane smutki” – zabawa logorytmiczna.
Cel: powtarzanie rymowanki za nauczycielem i naśladowanie czynności, o któ-
rych jest w niej mowa.
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Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawy w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwracanie uwagi na zachowanie porządku w miejscu zabaw, odnoszenie zabawek 
na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.

„Zapominalska w sklepie” – zabawa dydaktyczna.
Cel: utrwalenie nazw warzyw, ćwiczenie słuchu fonematycznego, umiejętność wyodręb-
niania głoski w nagłosie.
Dzieci siedzą w kole na dywanie. Zabawę rozpoczyna nauczyciel mówiąc:
„Byłam w sklepie warzywniczym i zapomniałam kupić coś, co się zaczyna na głoskę „b”. 
Dziecko, które zna odpowiedź podnosi rękę w górę. Nauczyciel wyznacza dziecko, które 
ma udzielić odpowiedzi. Jeżeli jest ona prawidłowa zamieniają się miejscamii zabawa 
trwa dalej.

„Celowanie do kosza” – zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie celności, umiejętności rzutu woreczkiem ręką wiodąca do celu, liczenie  
w możliwie szerokim zakresie.
Na środku dywanu stoi kosz lub położona jest obręcz. Każde dziecko ma woreczek. Za-
daniem dzieci jest wrzucenie woreczka do kosza. Na zakończenie dzieci wraz
z nauczycielem przeliczają woreczki, które wpadły do kosza.

„Gdzie rosną warzywa?- ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”  
cz.1, s.63.
Cel: utrwalenie wyglądu warzyw, dorysowywanie ich brakujących części, określanie, któ-
re z nich rosną nad, a które pod ziemią.

„ Cudaki - kartoflaki” – praca przestrzenna z ziemniaka i materiałów różnorod-
nych.
Cel: kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości, umiejętności łączenia różnych 
materiałów z tworzywem przyrodniczym;
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Cel: zwrócenie uwagi na porządkowanie miejsca zabaw po skończonej zabawie.
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Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 6.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Rozwijanie mowy i myślenia
Zajęcie z sylwetami magnetycznymi

Temat: „Warzywa w ogrodzie”
- opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami.

Cele: 
• pogłębianie wiadomości o zdrowym odżywaniu,
• kształtowanie i stosowanie  pojęć nad, pod, na, obok,
• utrwalenie nazewnictwa warzyw.

Pomoce: sylwety, wierszowane opowiadanie, tamburyno.

Przebieg :
Zajęcia z sylwetami magnetycznymi
Nauczyciel przygotowuje pudełko tematyczne z magnetycznymi elementami obrazka.
Dzieci siadają przez tablicą do zajęć przedszkolnych lub w kółeczku na dywanie, w zależ-
ności gdzie będą tworzyć żywy obraz.
Każde dziecko losuje jeden element. Obrazek powstanie z udziałem dzieci na tablicy lub 
na dywanie. Stworzony zostanie w oparciu o tekst, który nauczyciel czyta powoli, z prze-
rwami na czas dołożenia sylwety przez dziecko. Dzieci we właściwym momencie przypi-
nają odpowiednie elementy na tablicy lub układają we wskazane przez nauczyciela miej-
sce na dywanie. W tekście zostały zaznaczone odpowiednie słowa,
do których są sylwety.

Nauczyciel pokazuje dzieciom sylwetę Treflinki i przypina ją na Tablicy.
Dzisiaj  opowie Wam Treflinka o swoim ogródku warzywnym.

„Warzywa” tekst Jolanta Zapała
Chociaż chłodno słonko świeci, (sylweta słonka)
cieszą się Trefliki, dzieci.            (sylwety Treflików i dzieci)
Gdy na drzewach są kolory,      (sylwety 2 drzewa z kolorowymi liśćmi)
a na liściach różne wzory,
pod drzewami też kasztany       (sylwety kasztanów po kilka )
i żołędzi kosze mamy.               (sylwety żołędzi)
Chmury trochę deszczu dają,    (sylwety chmur, jedna z kroplami deszczu)
czy tę porę dzieci znają?
Razem z wrześniem idzie jesień, (sylweta Pani jesieni z koszem pełnym warzyw)
kosze warzyw z sobą niesie.
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Dziś Treflinka Wam opowie,
co przynosi jesień ?.... Zdrowie!
Co na tablicy poprzypinacie?
Czy wszystkie warzywa znacie?
Które z nich korzenie mają,
co pod ziemią się chowają?  
Burak, seler i marchewki,  (sylwety: burak , seler, marchewki)
zdrowych soków pij dolewki,
a  ziemniaki na obiadek,  (sylwety 2 ziemniaki)
chętnie zje Treflika Dziadek.    
Cebulowa zupa zdrowa,  (sylweta cebuli)
też na obiad jest gotowa,
a pietruszkę i selerek,  (sylweta Korzeń pietruszki i selera)
zrobię dzisiaj na deserek.
To przysmaki Treflikowe,
co na obiad zrobić możesz.
Są warzywa o tym wiecie,
których natki chętnie zjecie.
Nacie rosną tuż nad ziemią,  (sylweta grządki)
korzeń całkiem jest pod ziemią.
Nać pietruszki i selera, (sylwety: korzeń pietruszki z nacią, korzeń selera z nacią)
moc witamin, też zawiera.
Tuż nad ziemią, w mym ogrodzie,  (dzieci kładą kalarepkę nad ziemią, sylweta 
kalarepkę znaleźć możesz.  (sylweta kalarepki grządki)

A na krzaczkach pośród  liści,  (sylwety: kiście i krzaki, dzieci umieszczają pomidory 
                                                na krzaki)
pomidorów mamy kiści.
Obok krzaczków pomidorów,
w ziemi znajdziesz kilka porów.  (dzieci kładą sylwetę pora na grządkę)
Czy kalafior i brokuły
są kwiatami dla reguły?
One też nad ziemią rosną,
lecz jesienią, a nie wiosną.
Każdy z was te kwiaty zna,
kwiat brokułu i kalafiora,  (sylwety kalafiora i brokułu dzieci kładą nad ziemię)
pyszna zupa Treflikowa,
czy to  zupa brokułowa?
Do składników zupy damy
przysmak Treflikowi znany.
Co przysmakiem jest Treflika?
Co z talerza szybko znika?

Jesień w ogrodzie
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Chociaż przysmak jest nam znany,
tajemnicą jest owiany
Dziś nie zdradzę tego Wam,
tylko pyszny przysmak dam.
Przysmak Treflikowy
jest nie tylko zdrowy.
Prócz witamin ma tez serce,
usłyszycie to w piosence.

Rozmowa na temat treści:
- dlaczego zjadamy warzywa?
- gdzie rosną warzywa?
- które warzywa mają nacie i rosną  nad ziemią?
- które warzywa mają korzeń jadalny  pod ziemią?
- czy znasz warzywa, które są kwiatami czy one rosną nad ziemią czy pod ziemią?
- co w ogródku Treflinki znajduje się na krzaczkach?
- co znajduje się obok krzaczka pomidorów?
- do czego można wykorzystać warzywa?
- które warzywa gotujemy, a które zjadamy na surowo?

Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa  z wykorzystaniem sylwet.
Nauczyciel rozrzuca sylwety warzyw na dywan, w różne miejsca. Gdy nauczyciel uderza 
w tamburyno dzieci maszerują, na hasło „gotujemy zupę” dzieci zbierają warzywa i wrzu-
cają do obręczy. Po czym grupka dzieci, która nie zdążyła znaleźć żadnego warzywa 
przelicza ilość warzyw w obręczy. Nauczyciel zadaje też pytania utrwalające pojęcia ”nad, 
pod, na” (np.gdzie ma korzeń marchewka - pod ziemią, gdzie rośnie pomidor - na krza-
ku, gdzie rośnie kalafior - nad ziemią).
 Opracowała: Jolanta Zapała
2. Muzyka

 Temat: „Przysmaki Treflikowe”
 – zabawa inscenizowana ruchem do piosenki. 

Cel:
• zapoznanie  dzieci ze sposobem wykonania przysmaków Treflikowych,
• kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
• uwrażliwienie na muzykę wolna i szybką, reakcja na zmianę rytmu.

Pomoce: płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek. Sylwety”,  odtwarzacz CD.

Przebieg:
1. Słuchanie piosenki „Przysmaki Treflikowe”. Sł. i muz. Jolanta Zapała
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ref: 
To przysmaki Treflikowe, mniam, mniam,mniam
 i składniki bardzo zdrowe, dam, dam, dam.
 Przepis każdy dobrze zna,
 dziś kucharzem jestem ja. /2x

1. Kilogram miłości posypać dobrocią,
wystrzegać się złości i upiec go z Ciocią.

2. Pół  kilo uśmiechu, by mieć śmieszną minkę,
gdy ciasto gotowe zaprosić rodzinkę.

3. Gdy zjesz taki przysmak przestajesz się złościć,
bo przysmak Treflika zawiera kilogram miłości.

3. Rozmowa na temat treści piosenki:
- Z jakich składników zrobiony jest przysmak Treflika?
- Co się stanie gdy zjesz taki przysmak?

4. Zabawa ruchowa do piosenki: 
Podczas refrenu dzieci pokazują ruchem głaszcząc się po brzuchu, na słowa „dam dam-
dam” – trzy razy klaszczą w dłonie, na słowa „dziś kucharzem” – wskazują na siebie. 
Nauczyciel wybiera kucharza, który w środku koła wkłada  warzywa do garnka podczas 
pierwszej zwrotki, dzieci tańczą w kole.  Podobnie podczas drugiej zwrotki.

5. Określanie tempa piosenki, szybka czy wolna.

6. Zabawa muzyczna „Szybko -wolno”.
Nauczycielka włącza na przemian raz muzykę szybką, czyli „Przysmaki Treflika”, a raz 
muzykę wolną, dowolnie wybraną z płyty. Podczas muzyki szybkiej dzieci wesoło poska-
kują, podczas muzyki wolnej delikatnie się kołyszą.

7. Zabawy z bębenkiem.
Nauczyciel rytmicznie wystukuje rytm na bębenku jednocześnie mówiąc, wybrane dziecko 
próbuje wystukać ten sam rytm.
Np. Burak jest czerwony, a kapusta głowa pusta, marchewka bardzo zdrowa, kalarepka 
bardzo krzepka,itd.
 Opracowała Jolanta Zapała

Wyjście na podwórko – zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wykorzysta-
niem sprzętu terenowego.
Cel: przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy.

Jesień w ogrodzie
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POPOŁUDNIE
„Co z czego otrzymujemy?” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.64 i 65.
Cel: utrwalenie wybranych warzyw oraz potraw, które z nich otrzymujemy, rysowanie 
warzyw poprzez łączenie kropek, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki oraz 
płynność ruchów ręki.
Dzieci dzielą nazwy warzyw na sylaby. Rysują kredką po przerywanych liniach i kolorują 
rysunki warzyw. Omawiają jakie potrawy, soki i przetwory można z nich wykonać. Na-
stępnie rysują swoje propozycje i otaczają pętlą ulubione potrawy.

„Kartofel parzy” – zabawa ruchowa.
Cel: szybka reakcja na sygnał słowny.
Dzieci ustawione są w kole. Podają  kolejno piłkę lub kartofla w prawa stronę. 
Na sygnał ,,kartofel parzy” osoba do której dotarła piłka nie może złapać jej w ręce.
Złapanie piłki jest równoznaczne z odpadnięciem z gry.

„Ziemniaczane smutki” – zabawa logorytmiczna
Cel: powtarzanie rymowanki za nauczycielem i naśladowanie czynności, o których jest  
w niej mowa.
Kartofelki małe w ziemię powpadały,  (dzieci podskakują obunóż)
bardzo zasmucone, bo nic nie widziały.  (pokazują smutną minę i rozglądają się)
Deszczyk je podlewał, słonko oświetlało  (stukają paluszkami o podłogę, wznoszą
                                                               ręce w górę)
i tak do jesieni bractwo wytrzymało.  (siedzą w przysiadzie, głowa w ramionach)
Ogrodnik jesienią powyrywał pędy,  (naśladują wyrywanie pędów)
wykopał ziemniaków coś ze cztery rzędy.  (kreślą w powietrzu dłonią 4 pionowe kreski)
Potem je do worka wszystkie razem wsadził,  (naśladują wrzucanie ziemniaków do worka)
zaniósł je do domu, w piwnicy postawił.  (zarzucają worek na plecy, niosą do domu 
                                                   i stawiają w piwnicy jednocześnie ocierając pot z czoła)
 Anna Zabielska

„Cudaki - kartoflaki” – praca przestrzenna z ziemniaka i materiałów różnorodnych.
Cel: kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości, umiejętności łączenia różnych materia-
łów z tworzywem przyrodniczym.
Dzieci tworzą „cudaka” z ziemniaków. Korzystają z materiałów zgromadzonych w „skrzy-
ni skarbów” (koraliki, guziki, wykałaczki, włóczka, tkaniny, tasiemki, koronki, sznurek, 
taśma samoprzylepna, jarzębina, liście, bibuła, folia, plastelina itd.)
Samodzielnie dokonują wyboru, projektują swoje cudaki. Gotowe prace zostają podpi-
sane i umieszczone na wystawce.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Cel: zwrócenie uwagi na porządkowanie miejsca zabaw po skończonej zabawie.

Jesień w ogrodzie
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TEMAT KOMPLEKSOWY:  
ŻYCIE ZWIERZĄT W JESIENNYM LESIE

Dzień 1
Temat dnia:  zWieRzęTa żyjące W lesie

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: IV.19, IV.18, IV.7, I.5, IV.4, 
IV.9, I.5, 1.1
Oglądanie albumów, książek o tematyce przyrodniczej. Wyszukiwanie i nazy-
wanie zwierząt zamieszkujących lasy.
Cel: rozbudzanie zainteresowań książką jako źródłem informacji.
„Wędrówka po lesie” - opowieść ruchowa z wykorzystaniem nagrania z płyty CD.
Cel:rozwijanie umiejętności reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, po-
budzanie dziecięcej wyobraźni, doskonalenie sprawności ruchowej.
Zabawa ruchowa ze śpiewem „Chodzi lisek koło drogi”. Płyta CD „Muzyka 
na każdą okazję – wersje wokalne” nr3.
Cel: ćwiczenie szybkości, zachęcenie do wspólnej zabawy.
Zwierzęta w lesie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1.,s.76.
Cel: ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności dzielenia zdań 
na słowa oraz słów na głoski, dobieranie zdań czytanych przez nauczyciela do 
ilustracji.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 7.
Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami..
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.4, IV.2, IV.8, I.8, I.5, I.4
• Temat:  „Wprowadzenie litery „M, m” drukowanej i pisanej na podstawie 
wyrazu „mama”.
• Temat: Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała poprzez zabawę 
– zestaw nr 7.
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: poruszanie się prawa stroną chodnika „para za parą”,
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.8, I.7, IV.9, III.8, I.6, I.7
 „Piszemy z Treflinką” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, s.75.

Życie zwierząt w jesiennym lesie
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Cel: doskonalenie umiejętności pisania nowo poznanej litery po śladzie  
a następnie samodzielnie, ćwiczenie słuchu fonematycznego – wyszukiwanie 
słów rozpoczynających się głoską „m”.
Zabawa odprężająca „Niedźwiadek”. 
Cel: Odreagowanie napięć, ochrona układu nerwowego oraz nabycie 
umiejętności wyciszenia się i relaksacji.
„Kolorowe obrazki” -  zabawa dydaktyczna.
Cel: rozwijanie spostrzegawczości oraz analizy wzrokowej, poprzez właści-
we dobranie obrazków.
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samo-
chodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Oglądanie albumów, książek o tematyce przyrodniczej. Wyszukiwanie i nazywanie zwie-
rząt zamieszkujących lasy.
Cel: rozbudzanie zainteresowań książką jako źródłem informacji

„Wędrówka po lesie” - opowieść ruchowa z wykorzystaniem nagrania z płyty CD.
Cel: rozwijanie umiejętności reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe, pobudzanie 
dziecięcej wyobraźni,doskonalenie sprawności ruchowej.
Nauczyciel rozpoczyna opowiadanie, równocześnie wykonując odpowiednie improwiza-
cje ruchowe do muzyki. Dzieci słuchają i starają się ją naśladować.
- Wchodzimy do lasu, oddychamy świeżym powietrzem - marsz za prowadzącą, zatrzy-
mują się i powoli wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami.
- Jesteśmy wiewiórkami, skaczemy z gałęzi na gałąź - na palcach dzieci biegną 
za prowadzącą. Na hasło "odpoczywamy" przechodzą do przysiadu, opuszczają głowy, 
następnie ponownie "skaczą".
- Słychać szum leśnego strumyka. Za chwilę do wodopoju przyjdą zwierzęta, będziemy je 
obserwować. Wyciągamy lornetki - naśladują obserwowanie przez lornetkę. Następnie 
wykonują przeskoki obunóż przez "leśny strumyk".
- Odpoczywamy na polanie - przechodzą do leżenia na plecach.

Życie zwierząt w jesiennym lesie



Przewodnik metodyczny

198

Życie zwierząt w jesiennym lesie

- Nagle z zarośli wyłania się rudy ogon i wąski długi nos. Chyba ktoś coś tu zwęszył? Jak 
myślicie  kto to taki? To ktoś, kto wcześniej chodził koło drogi.

Zabawa ruchowa ze śpiewem „Chodzi lisek koło drogi”. Płyta CD „Muzyka na każdą 
okazję – wersje wokalne” nr3.
Cel: ćwiczenie szybkości, zachęcenie do wspólnej zabawy.

Chodzi lisek koło drogi, 
cichuteńko stawia nogi.
Cichuteńko się zakrada,
nic nikomu nie powiada.
Lis, lis ogon ma,
nie wiadomo komu da.

Zwierzęta w lesie” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1,s.76.
Cel: ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie umiejętności dzielenia zdań na słowa 
oraz słów na głoski, dobieranie zdań czytanych przez nauczyciela do ilustracji.
Dzieci wypowiadają się na temat zwierząt przedstawionych na ilustracji. Dzielą słowa: 
„jeż” i „lis” na głoski i kolorują odpowiednią liczbę okienek. Następnie słuchają zdań 
czytanych przez nauczyciela, liczą w nich słowa i w odpowiednich polach pod zdjęciami, 
rysują tyle kresek z ilu słów składa się każde z nich. Na zakończenie kolorują ramki na 
taki sam kolor jak zdania na dole strony.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 7.
• „Idą dzieci do lasu” – ćwiczenia porządkowe.Marsz po całej sali.
•  „Wiatr w lesie” – ćwiczenia równowagi. Dzieci naśladują szum drzew i ruch drzew pod-

czas silnego wiatru.
•  „Naśladowanie zwierząt” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci naśladują zwie-

rzęta, które spotkały w lesie (wiewiórka, zając, żubr, …)
• „Ucieczka przed spotkanym wilkiem” – bieg po sali.
•  „Idziemy po wysokiej trawie” – ćwiczenia równowagi. Marsz  z wysokim unoszeniem kolan

Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia
 

Temat: „Wprowadzenie litery „M, m” 
drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „mama”.

Cele:
• zapoznanie z literą „M, m” wielką i małą , drukowaną i pisaną,
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•  kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, układania schematu 
wyrazu z cegiełek (kartoników w kolorze białym, niebieskim i czerwonym) oraz z rozsy-
panki literowej,

• pisanie nowo poznanej litery „M,m” po śladzie,
• wyszukiwanie słów, w których głoska „m” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. 

Pomoce: plansza z literą, ilustracje na tablicy, książka „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek. Litery”, magnetofon, kredki.

Przebieg:
Układanie zdań do ilustracji (plansza z literą m).
Wyszukiwanie na ilustracji nazw przedmiotów, osób , roślin,  w których występuje głoska „m”. 
Wyeksponowanie przez nauczyciela słowa - wyrazu podstawowego „mama” oraz ilustra-
cji przedstawiającej mamę, która jest desygnatem tego słowa - wyrazu.

Analiza i synteza słuchowa słowa -wyrazu podstawowego „mama”
• wypowiadanie całego słowa -wyrazu,
• wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
• podział słowa na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
• określenie położenia głoski „m”  w słowie-wyrazie „mama”,
• podawanie przykładowych słów z głoską „m” w nagłosie,
•  wyszukiwanie głoski „m” w pokazanych obrazkach (nauczyciel nazywa przedmioty, 

rośliny i zwierzęta znajdujące się na obrazkach, a dzieci klaszczą 
• w momencie gdy usłyszą głoskę „m”),
• wyszukiwanie głoski „m” w swoim imieniu i nazwisku.

Słuchanie piosenki pt.: „Literka M” /płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek. Litery”.
Nasza mama kochana,
chodzi zadumana.
Czasem myśli i marzy,
co się dziś wydarzy.

M jak mama, M jak miś,
m poznałem dziś .
Motyl, mucha, małpa, mak,
m wygląda tak. (Dzieci pokazują swym ciałem jak wygląda m) 

Zabawa ruchowa  „Ty i Ja  to My” 
Dzieci poruszają się rytmicznie po sali przy dźwiękach muzyki / płyta CD ”Literka M”/. Na 
przerwę w muzyce witają się z wybranym przez siebie kolegą przybijając „ piątkę” i wspól-
nie  za pomocą części ciała pokazują wielką drukowaną literę M. 
Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania przez nauczyciela zabawa trwa dalej.
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Rozmowa na temat piosenki:
- Jakie słowa w piosence rozpoczynają się głoską „m”?
- Jaką literę dzisiaj poznamy? 

Analiza i synteza wzrokowa słowa - wyrazu podstawowego „mama”
(na tablicy umieszczony jest obrazek przedstawiający mamę).
•  podział słowa - wyrazu „mama” na sylaby i ułożenie dwóch białych kartoników (na-

uczyciel układa na tablicy, a dzieci na dywanie),
•  podział  słowa - wyrazu „mama ” na głoski i ułożenie  4 białych cegiełek przez nauczy-

ciela i dzieci,
•  podział  słowa - wyrazu „mama” na spółgłoski i samogłoski (ułożenie przeznauczyciela  

i dzieci 2 czerwonych i 2 niebieskich cegiełek - czerwone oznaczają samogłoski, a nie-
bieskie spółgłoski),

• zastąpienie kartoników  poznanymi literami,
• wskazanie miejsca nowej litery(na początku i w środku wyrazu).

Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej
•  wstawienie kartonika z literą „m”  do modelu wyrazu  „mama” (dzieci wykonują to samo),
•  każde z dzieci indywidualnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowej ułożonego przez 

siebie modelu wyrazu „mama”,
• wyszukiwanie liter „ M, m” w napisach znajdujących się w sali.

Ćwiczenia w czytaniu – praca z książką „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.74.
•  wyszukiwanie na ilustracji elementów, których nazwy rozpoczynają się głoską „m” i oto-

czenie ich niebieską pętlą, 
• czytanie krótkiego tekstu w oparciu o poznane litery z użyciem obrazków,
• dzielenie nazw obrazków na sylaby i głoski,
• zamalowywanie na niebiesko okienek z głoska „m”
• podkreślenie niebieskim kolorem nowo poznanej litery drukowanej w wyrazach
• wyjaśnienie niezrozumiałych słów i ich pisowni-mała, wielka litera.

Demonstracja nowo poznanej litery małej i wielkiej „m, M” pisanej.
• pokaz pisania litery na tablicy bez liniatury,
• analiza kształtu litery (kojarzenie kształtu litery z przedmiotami z otoczenia),
• ćwiczenia w pisaniu bezśladowym w powietrzu, na tacy z kaszą,
• układanie liter np. z kasztanów, papierowych kółek, guzików itp. 

 2. Zajęcia ruchowe - zestaw 7.
Temat: Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała poprzez zabawę.

• Kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej,
• Nauka współpracy w grupie.
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Czynności organizacyjno – porządkowe
Zbiórka, powitanie.
Omówienie tematu i celów zajęć.

Część wstępna 
„Zdobądź woreczek” – zabawa ruchowa.
Nauczycielka rozrzuca po sali woreczki w liczbie o 2 mniej niż osób ćwiczących. Ćwiczą-
cy biegają po sali na boso. Na hasło„zdobądź woreczek” podbiegają do pierwszego  
z brzegu woreczka siadają na podłodze i palcami prawej lub lewej stopy chwytają wore-
czek i unoszą do góry. Osoba, która nie zdąży wykonać polecenia wykonuje zadanie 
dodatkowe np. 5 podskoków, 5 pajacyków, 5 przysiadów itp. po wykonaniu zadania 
dodatkowego ćwiczący rozbiegają się po sali, a prowadzący zabiera 2 woreczki i znów 
podaje hasło. 

Część główna
„Znajdź odpowiedni kolor i przyjmij prawidłową postawę w swojej grupie” – zabawa ru-
chowa.
Rozdajemy ćwiczącym szarfy w 4 kolorach. Szarfy zakładamy na siebie i biegamy po 
całej sali. Prowadzący podaje, w jaki sposób ustawiają się osoby, które mają szarfy  
w takim samym kolorze. Propozycje ustawień: szereg, rząd, koło, (w postawie wysokiej), 
mogą być te same ustawienia, ale w pozycjach niskich np. w siadzie skrzyżnym, siadzie 
klęcznym, w leżeniu przodem, w leżeniu tyłem. 

„Słońce świeci, deszczyk pada” – zabawa ruchowa.
Na hasło „słońce świeci” ćwiczący biegają swobodnie po sali. Na hasło „deszczyk pada”  
szybko łączą się w pary, stają plecami do siebie w postawie zasadniczej z  ramionami 
ułożonymi w skrzydełka, plecy proste łopatki ściągnięte, brzuch i pośladki napięte. Zaba-
wę powtarzamy kilkakrotnie.

Ćwiczący znajdują sobie trochę miejsca na całej sali i wykonują leżenie przodem.
Prowadzący podaje hasła i pokazuje, a ćwiczący wykonują polecenia:
- samolot – przenoszenie ramion w bok,
- odrzutowiec – przenoszenie ramion bokiem w tył,
- rakieta – wznoszenie ramion w górę,
- superman – wznoszenie prawej ręki w górę lewa opuszczona w dół lub odwrotnie.

Ćwiczący stają po jednej stronie sali, prowadzący staje po środku sali i podaje polecenia: 
Przechodzimy na drugą stronę  płynąc jak chmurki po niebie. 
Przechodzimy na drugą stronę.
- skacząc jak kangurki,
- skacząc jak żabki, 
- idziemy jak raczki, 
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- lecimy jak samolot, 
- przepływamy jezioro, 
- idzie grupa staruszek, 
- idą żołnierze.  itp. 

Część końcowa
Ćwiczenia oddechowe:
Ćwiczącyotrzymują na parę piłeczkę do tenisa stołowego. w leżeniu przodem naprzeciw-
ko siebie przedmuchują do siebie piłeczkę.

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: poruszanie się prawa stroną chodnika „para za parą”,

POPOŁUDNIE
„Piszemy z Treflinką” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1,. 
s.75.
Cel: doskonalenie umiejętności pisania nowo poznanej litery po śladzie a następnie sa-
modzielnie, ćwiczenie słuchu fonematycznego – wyszukiwanie słów rozpoczynających się 
głoską „m”.
Dzieci piszą palcem, a następnie odpowiednim kolorem kredki nowo poznaną literę „m” 
pisaną małą i wielką. Następnie robią to odpowiednim kolorem kredki po śladzie. Po 
obu stronach liter rysują przedmioty, rośliny i zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się 
głoską „m”.

Zabawa odprężająca „Niedźwiadek”. 
Cel: Odreagowanie napięć, ochrona układu nerwowego oraz nabycie umiejętności wy-
ciszenia się i relaksacji.
Dzieci wyobrażają sobie, że są niedźwiadkami, które mają pełne brzuszki. 
Są leniwe, ociężałe, ich łapy nie chcą się poruszać. Każde dziecko – niedźwiedź kładzie 
się wygodnie na dywanie i zwija w kulkę, żeby było mu ciepło i miło. Ziewa, zamyka oczy, 
zasypia i przez chwilę leży nieruchomo w ciszy.

„Kolorowe obrazki” -  zabawa dydaktyczna.
Cel: rozwijanie spostrzegawczości oraz analizy wzrokowej, poprzez właściwe dobranie 
obrazków.
Dobieranie obrazków pasujących do siebie (kasztan – liść kasztanowca, żołądź – liść 
dębu, wiewiórka – orzech, jarzębina – korale z jarzębiny, itp.), podział słów na sylaby.

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.



Przewodnik metodyczny

203

Życie zwierząt w jesiennym lesie

Dzień 2
Temat dnia:  zaPasy WieWióRki

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, I.5, IV.4, IV.2, IV.18, I.5
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy.
„Szukamy orzechów” - zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, szybkiej reakcji na sy-
gnał dźwiękowy.
„Orzechowe litery” – układanie z materiału przyrodniczego.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu poznanych liter, kształcenie umiejętności od-
zwierciedlania ich kształtu za pomocą materiału przyrodniczego.
„Zwierzęta leśne” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.77.
Cel: ćwiczenie słuchu fonematycznego, zapoznanie z życiem wybranych 
zwierząt leśnych jesienią /borsuk, sarna, niedźwiedź i wiewiórka, doskonale-
nie umiejętności układania zdań i tworzenia rymów.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 7.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.5, IV.18, IV.1, I.7, II.11
• Temat: „Zapasy wiewiórki” – opowiadanie nauczyciela na podstawie  histo-
ryjki obrazkowej oraz utworu Beaty Matusiak pt. ”Wiewióreczka  mała”.
• Temat: „Rudy ogon ” –  wyklejanie  z  materiałów różnorodnych. 
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: poszukiwanie i obserwacja wiewiórki.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.14, IV.15, IV.12, I.6
Zabawa „Skaczące orzeszki”
Cel: określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, posługiwanie się poję-
ciami: pod, na, w, za, po prawej stronie, po lewej stronie.
„Wesołe Wiewiórki” – zabawa ruchowa. 
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, kształcenie szyb-
kiej reakcji ruchowej na sygnał wzrokowy.
„Układamy zapasy” - układanie rytmu na dywaniku zgodnie z podanym kodem.
Cel: Skupienie uwagi na rytmach , wychwytywanie powtarzających się se-
kwencji i kontynuowanie ich.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Cel: zwrócenie uwagi na zachowanie porządku w kącikach po skończonej 
zabawie.
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Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy.

„Szukamy orzechów” - zabawa ruchowa.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, szybkiej reakcji na sygnał dźwię-
kowy.
W sali porozkładane są w różnych miejscach orzeszki. Dzieci poruszają się w rytm tam-
buryna.Na przerwę w muzyce muszą znaleźć po jednym orzechu. Zabawę powtarzamy.

„Orzechowe litery” – układanie z materiału przyrodniczego.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu poznanych liter, kształcenie umiejętności odzwierciedla-
nia ich kształtu za pomocą materiału przyrodniczego.
Dzieci układają na dywanie z zebranych wcześniej orzechów poznane litery. Mogą rów-
nież wymieniać nazwy zwierząt, w których występuje dana litera i określać jej miejsce np. 
borsuk (litera „o”).

Informacje dla nauczyciela:
Wbrew powszechnej opinii,  wiewiórki nie zapadają w sen zimowy. Mieszkają samotnie  
w dziuplach i cudzych gniazdach, a zimą żywią się zapasami gromadzonymi przez całą 
jesień. Niestety, mają słabą pamięć i często nie mogą znaleźć pożywienia dlatego zimą 
warto je dokarmiać.Ich pokarm stanowią nasiona drzew, orzechy, jagody, grzyby, kora, 
pąki, pędy, ale także owady, ptasie jaja, pisklęta. Wiewiórki na wolności żyją ok. 5 lat.  
W Polsce podlegają całkowitej ochronie.
Ciekawostki o wiewiórce:
- wiewiórki mieszkają w dziuplach, jedynie w okresie zimy (jest to doskonałe schronienie 
przed wiatrem i zimnem), w pozostałych porach roku zamieszkują w kulistych “domkach” 
zbudowanych w górnych koronach drzew z gałązek, liści i mchu; czasem wykorzystują też 
na swoje schronienie porzucone, stare gniazda srocze lub wronie.
Zęby wiewiórek nigdy nie przestają rosnąć. Wiewiórki zmieniają futro – najczęściej futerko 
jest koloru rudego o rozmaitych odcieniach w ciągu lata, bywa też brunatne lub czarne;  
w zimie zmienia barwę na popielate. Brzuszek jest zawsze biały i wyraźnie odróżnia się od 
reszty ciała.

„Zwierzęta leśne” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.77.
Cel: ćwiczenie słuchu fonematycznego, zapoznanie z życiem wybranych zwierząt leśnych 
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jesienią borsuk, sarna, niedźwiedź i wiewiórka, doskonalenie umiejętności układania 
zdań i tworzenia rymów.
Dzieci dzielą słowa: borsuk i sarna na głoski oraz kolorują odpowiednią liczbę okienek. 
Następnie opowiadają o tym, co zwierzęta robią w lesie jesienią. Układają zdania  
i w pustych polach rysują tyle kresek, z ilu słów składa się każde z nich. Otaczają pętlą 
zdjęcia znajdujące się na dole strony, których nazwy rymują się ze słowem wiewiórka 
np.rurka.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 7.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia 

Temat: „Zapasy wiewiórki” – opowiadanie nauczyciela  
na podstawie historyjki obrazkowej oraz utworu  

Beaty Matusiak pt. ”Wiewióreczka mała”.

Cele:
• zapoznanie ze zwyczajami wiewiórki pospolitej,
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem,
• wdrażanie do uważnego słuchania tekstu opowiadania.

Pomoce: opowiadanie, plansza nr 9 „Trefliki w przedszkolu - sześciolatek”, karta pracy  
z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz. 1, s. 78, kredki.

Przebieg:
1. Powitanie ,,Iskierka”.
„Witam wszystkich was, do zajęć z Treflikami zapraszam dziś was”.
Dzieci siedzą w kole i odpowiadają„Witamy, witamy, Trefliki do nas zapraszamy”.

2. Słuchanie opowiadania  Beaty Matusiak pt. ,,Wiewióreczka mała” (na tablicy widnieje 
plansza nr 9).
Lato dawno się skończyło.Trefliki cieszyły się z nowej pory roku, która nie była już tak 
ciepła jak poprzednia, jednak miała inny urok. Jesień zachwycała kolorami, a Treflinka 
uwielbiała bawić się w ogrodzie, gdzie obserwowała kolorowe liście spadające z drzew.
-Berek – krzyknęła Treflinka do Treflika – nie złapiesz mnie - śmiała się radośnie i ucieka-
ła przed bratem. 
Nagle…, kiedy Treflik już dogonił Treflinkę ich oczom obok wielkiego drzewa orzechowe-
go ukazała się mała wiewióreczka. Miała przepiękny rudy ogon, a w łapkach trzymała 
orzech.
- Treflinko, czy widzisz, to co ja? – wyszeptał cicho Treflik, żeby nie wystraszyć rudego 
zwierzątka. 
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- Tak, widzę – odpowiedziała równie cicho Treflinka – widzę, jak zakopuje nasze orzechy. 
- O, a teraz bierze kolejnego orzecha i gdzieś ucieka – krzyknął zaciekawiony Treflik.
- Mamo, tato – wołały Trefliki – do naszego ogrodu wprowadziła się wiewiórka i zabiera 
nam orzechy!
-Wiewiórka w naszym ogrodzie? – zapytała mama. - Hmm, chyba zasmakowały jej na-
sze orzechy. Jak wiecie, mamy teraz jesień i zwierzątka robią zapasy na zimę, wiewiórka 
też. Zimą mieszka w dziupli, i tam ma też orzechy, ale część zapasów chowa pod ziemią 
w różnych miejscach. Z nich czasami kiełkują na wiosnę nowe rośliny, z których wyrasta-
ją kolejne drzewa. Wiosną zakłada gniazda wśród koron drzew, a w jej dziupli często 
ptaki składają jaja, by latem mogły tam mieszkać pisklęta. Wiewiórka wiosną i latem 
również jak ptaki zajmuje się swoimi wiewiórczymi dziećmi.
- A czy wiewiórki zapadają w zimowy sen jak niedźwiedzie? – dopytywała Treflinka.
- Nie, kochanie, wiewiórki w dziupli chronią się przed wiatrem i mrozem, jednak zimą są 
również aktywne. Szukają jedzenia, które chowały w różnych miejscach poza dziuplą.
- Mamusiu, to ta wiewiórka zimą bawi się w chowanego z naszymi orzechami – dodał 
Treflik.
- Trefliku, pobawmy się w chowanego – powiedziała Treflinka i Trefliki pobiegły do ogrodu.
 B. Matusiak

3. Rozmowa na temat treści opowiadania, zwrócenie uwagi na odpowiedzi pełnym zda-
niem:
- Z jakiej pory roku cieszyły się Trefliki?
- Co lubiła robić Treflinka jesienią?
- W co bawiły się Trefliki?
- Co przerwało zabawę w berka?
- Jak wyglądała wiewiórka i co robiła w ogrodzie?
- Co robi wiewiórka zimą?
- W co postanowiły bawić się Trefliki po rozmowie z mamą?

4. Zabawa naśladowcza ,,Wiewióreczka” powtórzenie trzy razy.
Dzieci wypowiadają rytmicznie tekst i naśladują słowa rymowanki:
Wiewióreczka mała, (chodzą po sali)
orzechy zbierała.     (przykucają i rączkami pokazują, jakby zbierały orzechy)
Zobaczyła dzieci,     (stoją w miejscu)
szybko uciekała.      (zaczynają biegać)

5. Zabawa przy stoliku 
Dzieci siadają przy stolikach i wystukują sylaby w słowach podanych przez nauczyciela. 
Podają ilość sylab.
Wie-wiór-ka, o-rze-chy, żo-łę-dzie, je-sień, za-pa-sy, zi-ma, wios-na, la-to.

6. „Zapasy wiewiórki” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.78.
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Dzieci opowiadają czym zajmuje się wiewiórka w kolejnych porach roku. Kolorują ry-
sunek.

7. Odłożenie kart pracy i kredek.
 Opracowała:  Beata Matusiak

2. Plastyka

Temat: „Rudy ogon ” –  wyklejanie z materiałów różnorodnych.

Cele:
• zapoznanie z wyglądem wiewiórki na podstawie ilustracji, utrwalenie wiadomości,
• kształtowanie nawyku doprowadzania pracy do końca,
• rozwijanie kreatywności podczas tworzenia pracy i wyborze materiału.

Pomoce: rymowanka, ilustracje z wiewiórkami, wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek” str. 12 - sylweta wiewiórki, włóczka, bibuła, liście, kleje, nożyczki.

Przebieg:
1. Wstęp – dzieci idą rytmicznie po kole i powtarzają rymowankę: 

„Wiewióreczka mała, ogon rudy miała. 
Po drzewach skakała, żołędzie zbierała.”

Następnie powtarzają rymowankę wyklaskując ją.  

2. Rozmowa na temat rozłożonych ilustracji, przedstawiających wiewiórkę. 
Dzieci opisują wygląd wiewiórki, a także jej zwyczaje.
- Co lubi jeść wiewiórka?
- Gdzie chowa swoje zapasy?
- Co robi zimową porą?

3. Zaproszenie do stolików – wykonanie pracy
Zadaniem dzieci jest odcięcie z karty obrazka z sylwetą wiewiórki, a następnie dobór 
materiału, którym ozdobią ogon. Nauczyciel informuje dzieci, żeby klejem smarowały 
ogon i na niego nakładały wybrany materiał.
Sprzątanie stolików po wykonanej pracy.

4. Rozłożenie na dywanie prac – dzieci stają przy swojej pracy i mówią, co najbardziej im 
się w niej podoba i dlaczego wybrały dany materiał do ozdobienia ogona.

5. „Wiewiórki i deszcz” zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, bezpieczne poruszanie się 
po sali bez potrącania innych.
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W sali w wybranych miejscach ułożone małe obręcze "dziuple" w liczbie równej liczbie 
dzieci. W rytmie akompaniamentu dzieci "wiewiórki" maszerują jedno za drugim, za oso-
bą prowadzącą w różne strony sali, mijając obręcze i naśladując zbieranie szyszek. Na 
hasło "pada deszcz" - każde dziecko(wiewiórka) wchodzi do obręczy "wiewiórki uciekają 
do dziupli".
Zabawę możemy przeprowadzić z niewielkimi zmianami. Rozkładamy  o jedną obręcz mniej 
niż jest dzieci. To dziecko (wiewióreczka), które nie znajdzie „dziupli" odpoczywa na ławce.
6. Wystawa prac. Opracowała:  Beata Matusiak

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: poszukiwanie i obserwacja wiewiórki.
Jeżeli w pobliżu placówki jest las lub park, nauczyciel wspólnie z dziećmi udaje się tam w celu 
obserwacji wiewiórki.

POPOŁUDNIE
Zabawa „Skaczące orzeszki”.
Cel: określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, posługiwanie się pojęciami: pod, 
na, w, za, po prawej stronie, po lewej stronie.
Dzieci otrzymują po jednym orzechu oraz kartki  na których narysowany jest kontur drze-
wa z dziuplą. Zadaniem dzieci jest układanie orzecha zgodnie z tekstem rymowanki.

Orzechy, orzechy po trawie skakały.
Orzechy, orzechy pod drzewem się schowały. (dzieci kładą orzech pod drzewem)

Orzechy, orzechy po trawie skakały.
Orzechy, orzechy na drzewie się schowały. (dzieci kładą orzech na drzewie)

Orzechy, orzechy po trawie skakały
Orzechy, orzechy w dziupli się schowały. (dzieci kładą orzech na kartce, gdzie 
                                                               narysowana jest dziupla)

Następnie dzieci mówią rymowankę i kładą orzech  po prawej stronie drzewa, po lewej 
stronie drzewa i za drzewem (pod kartkę).

„Wesołe Wiewiórki” – zabawa ruchowa. 
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, kształcenie szybkiej reakcji 
ruchowej na sygnał wzrokowy.
Dzieci są wiewiórkami. Zadaniem ich jest wykonanie danego ruchu zgodnie z wylosowa-
ną liczbą oczek na kostce do gry:
Gdy wypadnie:
1 - dzieci (wiewiórki) zbierają szyszki  (chodzą po dywanie naśladują zbieranie szyszek) 
2 - dzieci staja w parach,
3 - dzieci wykonują trzy podskoki,
4 - dzieci siadają na dywanie po 4 osoby dotykają się stopami,
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5 - dzieci siadają na dywanie po 4 osoby dotykają się stopami, kładą się naplecach,
6 - dzieci tworzą 6 osobowe koła.

„Układamy zapasy” - układanie rytmu na dywaniku zgodnie z podanym kodem.
Cel: Skupienie uwagi na rytmach , wychwytywanie powtarzających się sekwencji 
i kontynuowanie ich.
Dzieci na rozdanych przez dyżurnego dywanikach układają zaproponowany przez na-
uczyciela rytm:
• Kasztan, kasztan, żołądź , kasztan, kasztan...
• Żołądź , żołądź , kasztan, kasztan, żołądź...
• Kasztan, kasztan, żołądź , żołądź, orzech, orzech...
• Żołądź , kasztan, orzech...
• orzech, Kasztan, kasztan, żołądź , ...
• Żołądź , żołądź , kasztan, żołądź, żołądź, orzech...

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Cel: zwrócenie uwagi na zachowanie porządku w kącikach po skończonej zabawie.

Dzień 3
Temat dnia:  co jeDzą zWieRzęTa?

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.4, III.5, IV.9, I.5, IV.15, I.5
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodna, wspólna zabawę, odnoszenie zabawek 
na wyznaczone miejsce
Zabawy i gry stolikowe: układanie puzzli, „Skaczące czapeczki”, „Domino.
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, kształcenie umie-
jętności układania poszczególnych elementów w logiczną całość.
„Raz i dwa, raz i dwa, rób wiewiórko to co ja” – zabawa ruchowo  – naśla-
dowcza.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, kształcenie umiejętności naśladowania ru-
chów nauczyciela.
„Liczymy zwierzęta”- ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1., s.82.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu niektórych zwierząt leśnych, przeliczanie w za-
kresie 6.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 7.
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II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.5, IV.5, IV.15, II.7, 
II.11, IV.18
• Temat: „Jesień w lesie”  – zabawy z muzyką w oparciu o piosenkę „Jesien-
ny walczyk”
• Temat:  „W spiżarni wiewiórki” –  zabawa matematyczna.
Spacer w okolicy przedszkola. 
Cel: obserwacja drzew, poszukiwanie zwierząt /wiewiórka, jeż/. 
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.18, IV.2, IV.5, II.6, IV.2, 
I.6, I.7
„Pokarm zwierząt” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”.
Cel: zapoznanie dzieci ze zwierzętami, które nie zapadają w sen zimowy 
oraz z pokarmem jakim się żywią, podział zwierząt na mięsożerne i roślino-
żerne; ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki”. 
„Jeże i lis” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
Słuchanie bajki „ O chytrym lisie i łakomym wilku”
Cel: zapoznanie dzieci z przygodami lisa i wilka, zwrócenie uwagi na to, iż 
nie należy nikogo wykorzystywać, ani zabierać cudzej własności; jeżeli coś 
chcemy należy oto poprosić.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samo-
chodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie.

 

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodna, wspólna zabawę, odnoszenie zabawek na wyznaczone 
miejsce.
Zabawy i gry stolikowe: układanie puzzli, „Skaczące czapeczki”, „Domino.
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, kształcenie umiejętności ukła-
dania poszczególnych elementów w logiczną całość.

„Raz i dwa, raz i dwa, rób wiewiórko to co ja” –zabawa ruchowo – naśladowcza.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, kształcenie umiejętności naśladowania ruchów na-
uczyciela.



Przewodnik metodyczny

211

Życie zwierząt w jesiennym lesie

Dzieci /wiewiórki/stają po obwodzie koła. Nauczyciel jest w środku i pokazuje dzieciom 
dowolne ruchy jednostronne i naprzemienne w rytm muzyki, a dzieci je naśladują. 

„Liczymy zwierzęta”- ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1., s.82.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu niektórych zwierząt leśnych, przeliczanie w zakresie 6.
Dzieci nazywają zwierzęta leśne przedstawione na ilustracji i liczą je. Na dole strony rysują 
tyle kropek, ile jest zwierząt każdego gatunku. Mogą również zamiast kropek napisać cyfry.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 7.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Muzyka

Temat: „Jesień w lesie”  – zabawy z muzyką 
w oparciu o piosenkę „Jesienny walczyk”

Cele: 
• rozwijanie poczucia wrażliwości muzycznej,
• nauka kolejnych zwrotek piosenki,
• kształtowanie poczucia rytmu.

Pomoce:  płyta  CD utwór nr 11  Le Baue,  odtwarzacz CD.

Przebieg:
1. Nauka piosenki „Jesienny walczyk” sł. i muz. Jolanta Zapała, powtarzanie za nauczy-
cielką słów po uprzednim wysłuchaniu piosenki zwrotka  III zwrotki piosenki. 
2. Zabawa ilustrująca treść piosenki taniec w kółeczku w rytmie walczyka.
3. Zabawa ruchowa do muzyki poważnej „Krasnoludki szukają jesieni”.
Wstęp dzieci – krasnoludki  tupią nóżkami w miejscu.
Przez pierwsze cztery takty kiedy słychać flet, jedno dziecko wybrane przez nauczycielkę 
(w czapce krasnoludka) naśladuje grę na flecie w środku koła, dzieci krasnoludki pod-
skakują z nóżki na nóżkę w miejscu , trzymając  rączki pod bok.
Następnie, gdy zmieni się motyw muzyki, podczas kolejnych taktów dzieci wykonują cwał 
boczny wokół koła wyznaczonego krańcem dywanu, trzymając ręce pod boki.
Na końcu chłopcy  klękają  na kolano z rączka i paluszkiem w górze, a dziewczynki szu-
kają wolnego chłopca i podtrzymując go za palec podskakują rytmicznie wokół partnera.

„Jesienny walczyk” sł. i muz. Jolanta Zapała
Ref: Jesienny walczyk raz, dwa, trzy,
tańczmy z Treflinką ja i Ty.
Jesienne dary każdy zna,
co jesień w koszu  ma.
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1. Jesień błądzi po lesie.
Jesień grzyby przyniesie.
Jesień, a przy niej wrzesień,
kosz pełen liści nam niesie.

2. Jesień w sadzie, w ogrodzie.
Jesień owoce co dzień.
Jesień warzywa zdrowe,
przysmaki Treflikowe.

3. Jesień ptaków odloty.
Jesień jesienne słoty.
Jesień kaprysi deszczem,
co jesień przyniesie jeszcze.
 Opracowała Jolanta Zapała

2.Matematyka
 

Temat: „W spiżarni wiewiórki” 
–  zabawa matematyczna.

Cele:
• utrwalenie znaków +, = oraz zapisu cyfr 1, 2, 3,
• rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 3 i zapisu działania,
• kształtowanie szybkiej reakcji na polecenie nauczyciela.

Pomoce: plansze z cyframi 1, 2, 3,  karty pracy z książki „Trefliki w przedszkolu – sześcio-
latek” cz. 1, s. 83, 84,  kredki, 4 pojemniki z orzechami, kartka A4 dla każdego dziecka, 
skoczna muzyka, kartoniki z zapisem działania (1+2=3, 1+1+1=3, 2+1=3), kartoniki 
z szyszką, orzechem i grzybem, hula hop 3szt.

Przebieg:
1. Powitanie  w kole – nauczycielka pokazuje na palcach i liczy „1,2,3 – zajęcia zaczyna-
my, 1, 2, 3 każdego tu witamy”. Dzieci powtarzają rymowankę, pokazując na palcach, 
następnie wyklaskując.
2. Zaprezentowanie planszy z cyfrą 1, 2, 3.
Dzieci odpowiadają, co widzą na planszy, liczą przedmioty pod zapisem cyfry.
3. Zabawa ruchowa ,,Zapasy” z wykorzystaniem orzechów.
Nauczycielka układa pojemniki z orzechami–pochowane zapasy. Dzieci dostają kartkę 
A4 –  dziuplę i poruszają się przy skocznej muzyce – poszukują zapasów. Na przerwę  
w muzyce nauczyciel pokazuje na przemian plansze z cyframi lub palce dłoni w ilości 
1,2,3, a dzieci wybierają tyle orzechów, ile pokazuje nauczyciel i odkładają je na kartkę 

3
1
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stojąc przy niej. Po sprawdzeniu ilości zapasów w dziupli zabawa toczy się dalej.
Ostanie powtórzenie nauczyciel kończy tak, by dzieci na kartce miały po 3 orzechy. Dzie-
ci siadają przed swoimi kartkami i kładą swoje orzechy przed kartką (jako liczmany).
Na środku przed dziećmi nauczyciel układa 3 koła hula hop jako dziuple mówiąc rymo-
wankę:

Wiewióreczka mała,
w dziupli się schowała.
Liczyła zapasy,
które nazbierała.

W pierwszej dziupli miała 1 orzecha i 2 szyszki (nauczyciel układa kartoniki w dziupli,  
a dzieci liczą na swoich liczmanach). Ile miała razem zapasów w pierwszej dziupli? 
W drugiej dziupli miała 1 szyszkę, 1 grzybka i 1 orzecha. Ile zapasów było w drugiej dziupli?
W trzeciej dziupli miała 2 orzechy i 1 szyszkę. Ile zapasów było w trzeciej dziupli?
Po każdej odpowiedzi nauczyciel kładzie kartonik z zapisem działania pod każdą dziuplą.
4. Sprzątanie po zabawie.
5. Zaproszenie do stolików - ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, 
s.83, 84.
Str. 83 – dzieci piszą cyfry po śladach i łącząc kropki. Mówią jakie zapasy zgromadziły 
wiewiórki i przeliczają je. Zapisują wyniki i brakujące cyfry w działaniach.
Str. 84 – dzieci nazywają zwierzęta liczą je i rysują tyle kropek, ile jest zwierząt w ramce.
Następnie łączą zapis działania z odpowiednią ramką ze zwierzętami.
6. Odłożenie kart pracy i kredek.
 Opracowała:Beata Matusiak 

Spacer w okolicy przedszkola. 
Cel: obserwacja drzew, poszukiwanie zwierząt /wiewiórka, jeż/. 

POPOŁUDNIE
„Pokarm zwierząt” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”cz.1., s.85.
Cel: zapoznanie dzieci ze zwierzętami, które nie zapadają w sen zimowy oraz z pokar-
mem jakim się żywią, podział zwierząt na mięsożerne i roślinożerne; ćwiczenia graficzne 
typu „połącz kropki”. 
Dzieci nazywają zwierzęta, które nie zapadają w sen zimowy i mówią czym się one żywią 
w poszczególnych porach roku. Za pomocą „łączenia kropek” pomagają dojść zwierzę-
tom do ich ulubionych pokarmów.

Informacje dla nauczyciela:
Zające szaraki są wyłącznie roślinożerne. Piją wodę ze zbiorników sporadycznie, najczę-
ściej wystarcza im rosa z roślin, którymi się żywią. Wiosną i latem spożywają niewielkie 
nadziemne części roślin, jesienią mogą zjadać korzonki lub inny wydobywany spod ziemi 
pokarm roślinny. W zimie obgryzają gałązki drzew i krzewów, wczesną wiosną zjadają 
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młode pędy. Zające szaraki nie kopią nor. Śpią w wyciśniętych podczas leżenia nieckach, 
które nazywa się kotlinkami. Odżywiają się zarówno w dzień, jak i w nocy. Wzrok mają 
raczej słaby. Ruch rozpoznają doskonale, nawet ze sporej odległości, ale nieruchome 
przedmioty rozróżniają słabo. 
W normalnych warunkach nigdy nie wydają głosu. Ich charakterystyczny głos, tak zwane 
kniazienie, można usłyszeć tylko wtedy, gdy są ścigane na przykład przez psa, lub są ranne 
i zagrożone. Nie boją się wody – w razie potrzeby potrafią pływać.
Dziki jedzą wszystko, co znajdą na powierzchni albo wykopią, ryjąc: żołędzie, owoce, bulwy 
wszelkie, korzenie, owady i ich larwy, gryzonie, jaja ptaków i pisklęta oraz padlinę. Mają 
dietę szalenie urozmaiconą, jak mało które zwierzę.
Wilki są drapieżnikami. Polują przede wszystkim na zwierzęta kopytne. Szczególnie upodo-
bały sobie jelenie ponieważ nie tylko można je stosunkowo łatwo upolować,
ale również są pożywne i zawierają duże ilości mięsa.
Lis jest mięsożerny. Główne jego pożywienie stanowią myszy, ale zjada także  żaby, jasz-
czurki, ryby, raki, ptaki, jaja ptasie, króliki, zające, a nawet koźlaka. Nie gardzi również 
padliną. Ponadto zjada jagody i owoce (gruszki, jabłka) oraz ślimaki, dżdżownice i larwy 
chrząszczy.
Pożywienie jeleni stanowią pędy, liście, kora i owoce drzew i krzewów, trawy, zboża, zioła, 
ziemniaki, buraki, a zimą zeschnięte trawy, mchy, porosty, pączki i młode pędy drzew iglastych.

„Jeże i lis” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
Dzieci /jeże/ chodzą po sali na czworakach. Na hasło: „lis” – kładą się na podłodze, 
chowając ręce, głowę tak, aby lis nie mógł ugryźć jeża.

Słuchanie bajki „O chytrym lisie i łakomym wilku”.
Cel: zapoznanie dzieci z przygodami lisa i wilka, zwrócenie uwagi na to, iż nie należy 
nikogo wykorzystywać, ani zabierać cudzej własności; jeżeli coś chcemy należy oto po-
prosić.
Wilk mieszkał razem z lisem w lesie, a czego chciał wilk, to lis musiał robić, bo był słab-
szy. Lecz lis chętnie pozbyłby się wilka. Pewnego razu obaj szli przez las. Rzekł wtedy wilk: 
- Rudy lisie, załatw mi coś do jedzenia, albo nie będę się z tobą bawił. Odparł więc lis: 
- Znam gospodarstwo, gdzie jest para jagniąt. Jeśli masz ochotę, pójdziemy po jedno.  
Pasowało to wilkowi, poszli więc, a lis ukradł jagnię, przyniósł wilkowi i uciekł. Wilk zaś  
chciał jeszcze drugie, poszedł więc po nie. A że zrobił to niezdarnie, spostrzegła go mat-
ka jagniąt i zaczęła tak strasznie krzyczeć, że zbiegli się ludzie i przepędzili wilka do lasu. 
- Ładnie mnie poprowadziłeś – rzekł wilk. Chciałem jeszcze drugie jagnię, a wtedy zbiegli 
się ludzie i przepędzili mnie do lasu. Lis zaś odpowiedział: 
- Dlaczego zawsze jesteś taki łasy?
Drugiego dnia znów wyszli w pole, a wilk rzekł: 
- Rudy Lisie, załatw mi coś do jedzenia, albo nie będę  się z tobą bawił. Lis odrzekł: 
- Znam gospodarstwo, gdzie kobieta dziś wieczorem piecze pączki. Pójdziemy po nie. Lis 
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zakradł się pod dom, rozglądał się i obwąchiwał tak długo, aż się dowiedział, gdzie sta-
ła micha. Wyciągnął  kilka pączków i zaniósł wilkowi. 
- Masz tu swoje pączki" - powiedział lis i ruszył swoją drogą. Wilk połknął pączki  w jednej 
chwili i rzekł: 
- Smakują wyśmienicie!  Poszedł więc i ściągnął w dół całą michę, że aż rozleciała się na 
kawałki. Zrobił się wielki hałas, wyszła kobieta, a gdy zobaczyła wilka, zawołała ludzi. 
Przybiegli czym prędzej i przepędzili wilka do lasu. Uciekał tak szybko, żeaż zabrakło mu 
tchu w piersiach. Ciężko dysząc dotarł do lisa. 
- Ale mnie brzydko wyprowadziłeś! – zawołał wilk. Chłopi znowu przepędzili mnie do 
lasu. Lecz lis odpowiedział: 
- Dlaczego zawsze jesteś taki łasy?
Trzeciego dnia, gdy znów byli razem, a wilk  znowu zwrócił się do lisa:
- Rudy lisie, załatw mi coś do jedzenia, albo nie będę się z tobą bawił. Lis odpowiedział:
- Znam człowieka u którego  cała beczka solonego mięsa stoi w piwnicy. Pójdziemy po 
nie. Ale odejdę razem z tobą, żebyś mi pomógł, gdy nie będę mógł uciec.
- Niech i tak będzie - rzekł lis i pokazał mu swe lisie sztuczki i dróżki, aż wreszcie dotarli 
do piwnicy. Było tam tak dużo mięsa, że wilk zabrał się od razu do jedzenia. Myślał sobie: 
- Minie trochę czasu, nim skończę. Lis także sobie nie żałował, rozglądał się jednak wszę-
dzie, często biegał do dziury, przez którą weszli, i próbował, czy jego ciało jest jeszcze na 
tyle wąskie, by się przez nią przedrzeć. Wilk zaś zapytał: 
- Drogi lisie, dlaczego tak biegasz tam i z powrotem, wyskakujesz i wskakujesz?
- Muszę przecież zobaczyć, czy nikt nie idzie, - odpowiedział lis. Tylko nie jedz za dużo!  
A wilk rzekł: - Nie odejdę, zanim beczka nie będzie pusta. Lecz wtem przyszedł do piw-
nicy chłop, który usłyszał hałas lisich skoków. Lis, gdy go zobaczył, wyskoczył jednym 
susem przez dziurę. Wilk chciał podążyć za nim, lecz najadł się tak, że nie mógł się prze-
cisnąć i utknął. Chłop widząc co się dzieje postanowił  zamknąć wilka w  piwnicy aby 
przemyślał swoje postępowanie. A lis skakał sobie odtąd wesoło po lesie i cieszył się, że 
nie było już łasucha. A najważniejsze, że nie musiał już nikomu usługiwać, był wolny.

Rozmowa na temat bajki:
- Jakie zwierzęta mieszkały w lesie?
- O co prosił wilk lisa?
- Czy lis spełnił prośbę wilka?
- Jak skończyła się przygoda wilka?
- Czy wilk był dobrym kolegą?
-  Jak myślicie, co powinien zrobić Wilk po przemyśleniach swojego postępowania wobec 

innych? (dzieci mogą odgrywać scenki)

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie.
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Dzień 4
Temat dnia:  jeż – kolczasTy zWieRz

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.5, I.7, IV.18, IV.7, IV.8, I.5
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie norm i za-
sad.
„Jesienne liście” – wydzieranie z kolorowego papieru.
Cel: ćwiczenie mięśni paliczkowych, utrwalenie kolorystyki jesieni oraz wyglą-
du liści, przygotowanie materiałów do zajęć plastycznych.
„Spacer jeża” – zabawa rytmiczna.
Cel: kształcenie umiejętności odtwarzania krótkich fragmentów rytmicznych 
za pomocą najprostszych form ruchu /tupanie/.
„Jeż” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1., s.79.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, zapoznanie ze zwyczajami jeża, wdrażanie 
do dokładnego kolorowania obrazka w jesiennej kolorystyce.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 7.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.1, I.7, I.8, I.5, I.2, I.4
• Temat: „Kolczatek"- lepienie z masy solnej.
• Temat: Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała poprzez zabawę–
zestaw 7.
Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy  na urządzeniach ogrodowych.
Cel: Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń.
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.9, I.9, IV.4, IV.2, I.6, I.7
„Gdzie się ukrył lis?” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu –sześciola-
tek” cz.1., s.80.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, dzielenie słów na sylaby i ich przeliczanie.
„Kolce jeża” – zabawa z elementami Kinezjologii Edukacyjnej.
Cel: rozwijanie koordynacji oko-ręka, usprawnienie organizacji ciała lewa  
– prawa, góra – dół.
„Tworzymy sylaby” – układanie z rozsypanki literowej.
Cel: ćwiczenie słuchu fonematycznego, utrwalenie poznanych liter, ćwiczenia 
w czytaniu.
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samo-
chodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.
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Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie normi zasad.

„Jesienne liście” – wydzieranie z kolorowego papieru.
Cel: ćwiczenie mięśni paliczkowych, utrwalenie kolorystyki jesieni oraz wyglądu liści, 
przygotowanie materiałów do zajęć plastycznych.
Na stolikach rozłożone są kartki w jesiennych kolorach. Zadaniem dzieci jest wydrzeć z nich 
liście, które będą niezbędne do wykonania pracy plastycznej. Jeżeli dziecko nie potrafi wyko-
nać tego zadania bez wzoru, najpierw na kartce odrysowuje listek, apotem go wydziera.

„Spacer jeża” – zabawa rytmiczna.
Cel: kształcenie umiejętności odtwarzania krótkich fragmentów rytmicznych 
za pomocą najprostszych form ruchu /tupanie/.
Dzieci maszerują po obwodzie koła w rytmie granym przez nauczyciela na bębenku.
Podczas marszu powtarzają rymowankę:

„Idzie jeżyk wąską dróżką,
przytupuje jedną nóżką. 
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
razem z jeżem tupiesz ty!”

Wybrane dziecko wytupuje dowolny rytm, a dzieci powtarzają za nim.

„Jeż” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1., s.79.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, zapoznanie ze zwyczajami jeża, wdrażanie 
do dokładnego kolorowania obrazka w jesiennej kolorystyce.
Dzieci wypowiadają się na temat ilustracji. Znajdują różnice między obrazkami. Kolorują 
rysunek według wzoru i dorysowują liście pod którymi jeż spędzi zimę.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 7.
II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Plastyka
 

Temat:  „Kolczatek"- lepienie z masy solnej.

Cele:
• poszerzenie doświadczeń plastyczno- konstrukcyjnych,
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• utrwalenie wiadomości na temat wyglądu jeża,
• zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy,
• utrwalenie receptury masy solnej i przepisu związanego z jej otrzymywaniem.

Pomoce: masa solna, podkładki, wykałaczki, ziarna pieprzu, brązowa farba plakatowa, 
zagadki, ilustracje na gazetce tamburyno. surowce do wytworzenia masy solnej: mąka, 
sól, woda; miski, przykładowy jeż wykonany z masy solnej.

Przebieg:
Dzieci siedzą na dywanie,słuchają zagadki. Odpowiedź na zagadkę będzie jednocze-
śnie tematem zajęć.

Choć igły ma ten zwierzak,
szyć niczego nie zamierza.
Futro z igieł, jego zdaniem,
to najlepsze jest ubranie.  /jeż/

Przedstawienie i objaśnienie tematu oraz demonstracja wykonania pracy przez nauczy-
ciela.
Omówienie wyglądu jeża na podstawie ilustracji
- Czym pokryte jest ciało jeża?
- Ile nóżek ma jeż?
- Jak wygląda ryjek jeża? 

Zapoznanie ze sposobem wykonania masy solnej. 
Na stolikach rozłożone są ceraty. Na każdym z nich stoi jedna miska, w której dzieci będą 
wyrabiały masę solną. Nauczyciel podaje dzieciom podstawowy przepis na masę solną  
(szklanka mąki, szklanka soli, pół szklanki wody). Mąkę należy wymieszać w plastikowej 
misce z solą i wodą oraz zagniatać tyle, aby masa była plastyczna, ale niezbyt rzadka.

Wyrabianie masy solnej.
Nauczyciel demonstruje w jaki sposób należy wyrobić masę, następnie dzieci próbują 
wykonać ją samodzielnie. W miarę możliwości prowadząca pomaga wyrabiać dzieciom 
masę solną tak, aby miała prawidłową konsystencję, a także podaje wskazówki dotyczą-
ce przygotowania , modelowania i suszenia masy solnej. Brązową farbę plakatową na-
uczyciel dodaje do masy solnej , ale wyrabia ją już sam bez pomocy dzieci (potrzebna 
gumowa rękawiczka).

Modelowanie ,,jeża” – wykonanie pracy.
Z przygotowanej masy solnej dzieci formują jeża- utoczoną kulkę płaszczą palcami, tak 
by przypominała kształt jeża. Kolejno, przygotowują kolce z cienkich gałązek lub innego 
materiału np. wykałaczki i wbijają je w grzbiet jeża. Z ziela angielskiego lub pieprzu ziar-
nistego przymocowują oczy i nosek. 
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W trakcie pracy nauczyciel zwraca uwagę na bezpieczeństwo. 
Na zakończenie dzieci przyklejają do połowy kartki z bloku technicznego wykonane  
w ranu kolorowe jesienne liście. Umieszczają w nich jeża. Kilka listków mogą umieścić na 
kolcach.

Sprzątanie stanowisk pracy, mycie rąk.

„Idą jeże ”- zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
Dzieci idą na czworakach, na hasło „Jeże zbierają listki” przechodzą do leżenia tyłem, 
ręce i nogi uniesione w górę. Kołysanie ciała na boki- jeż nabija liście na kolce. Ostrożne 
przejście do poprzedniej pozycji- jeże zanoszą liście do norki. W siadzie klęcznym- zdej-
mowanie liści z grzbietu, układanie w norce.

Zorganizowanie wystawy prac.

2. Zajęcia ruchowe – zestaw 7
Temat: Nauka przyjmowania 

prawidłowej postawy ciała poprzez zabawę.

• kształtowanie koordynacji ruchowo – wzrokowej,
• nauka współpracy w grupie.

Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy  na urządzeniach ogrodowych.
Cel: Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń.

POPOŁUDNIE
„Gdzie się ukrył lis?” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu –sześciolatek” cz.1., s.80.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, dzielenie słów na sylaby i ich przeliczanie.
Dzieci dzielą słowa na sylaby i kolorują odpowiednią liczbę kółek. Liczą i porównują 
liczbę sylab w poszczególnych słowach:
Listek   list    listonosz   okulista  Witalis   lis    las
* *        *       *  *   *     * *  * *    *  *  *    *      *
Porównują również napis „lis” z innymi napisami i otaczają pętlą wyraz „lis”, który się 
ukrył w poszczególnych wyrazach. Na zakończenie kolorują rysunek według wzoru.

„Kolce jeża” – zabawa z elementami Kinezjologii Edukacyjnej.
Cel: rozwijanie koordynacji oko-ręka, usprawnienie organizacji ciała lewa – prawa, góra 
– dół.
Dzieci poruszają się w rytm melodii z płyty CD po dywanie. Na przerwę w muzyce zatrzy-
mują się i rysują w powietrzu prawą ręką kolce jeża, lewą, a następnie oburącz.
Zabawę powtarzamy kilka razy. Dzieci mogą również rysować poznane litery. 
Należy wówczas zwrócić uwagę na właściwy kierunek kreślenia.
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„Tworzymy sylaby” – układanie z rozsypanki literowej.
Cel: ćwiczenie słuchu fonematycznego, utrwalenie poznanych liter, ćwiczenia 
w czytaniu.

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.

Dzień 5
Temat dnia:  Domy zWieRząT

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.1, IV.6, IV.7, I.5.
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do umiejętności wspólnej, zgodnej zabawy z kolegą.
„Na dywanie siedzi jeż” – zabawa integracyjna.
Cel: kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości, umiejętność naśladowania 
ruchów kolegi z grupy /jeżyka/.
„Jesienne rymowanki”- ćwiczenia z rymami.
Nauczyciel podaje słowa a dzieci próbują tworzyć rymy. 
Odtwarzanie struktur rytmicznych – klaskanie, pstrykanie, tupanie, stukanie 
przedmiotem /kasztanem/.
Cel: kształcenie umiejętności odtwarzania krótkich struktur rytmicznych za 
pomocą najprostszych form ruchu.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 7.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.5, IV.2, IV.18, IV.7, I.5, 
I.6, III.5, I.4.
• Temat: „Kto gdzie mieszka?” – rozwiązywanie zagadek.
• Temat: Zabawy z piosenką pt.„Sarenka Irenka” Słowa i muzyka: Jolant 
Zapała.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad, próby samodzielnego rozwią-
zywania konfliktów w sytuacjach problemowych.
Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy  na urządzeniach ogrodowych.
Cel: Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń.
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III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.6, I.5, IV.18, IV.5, 
IV.11, V.19, I.6
„Dobierz odpowiednie słowo i dokończ zdanie” - ćwiczenia słownikowe.
Cel: Rozwijanie mowy, wyobraźni i myślenia dziecka, ćwiczenie umiejętności 
budowania zdań i samodzielnych wypowiedzi.
Zabawa ruchowa „Spacer jeży”.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, wyrabianie ogólnej spraw-
ności ruchowej.
„Jakie mam zwierzę?” - zabawa dydaktyczna.
Cel: zachęcenie dzieci do zadawania pytań oraz prawidłowego ich formuło-
wania.
„Mówimy szeptem”- zabawa doskonaląca aparat słuchu.
„Gawra” – budownictwo z różnego rodzaju klocków.
Cel: kształcenie wyobraźni przestrzennej , inwencji twórczej dziecka.
Ciekawostki z życia zwierząt - mini turniej.
Cel: utrwalenie wiadomości o zwierzętach leśnych
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej 
zabawie.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: wdrażanie do umiejętności wspólnej, zgodnej zabawy z kolegą.

„Na dywanie siedzi jeż” – zabawa integracyjna.
Cel: kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości, umiejętność naśladowania ruchów ko-
legi z grupy/jeżyka/.
Dzieci siadają w kręgu na dywanie i wybierają spośród siebie jeża, który wchodzi do 
środka koła. Wszystkie dzieci wypowiadają słowa:

Na dywanie siedzi jeż,
Co on zrobi to my też.

Po tych słowach, wybrany jeżyk wykonuje ruch, który naśladują pozostałe dzieci. Może to 
być ruch dłonią, skoki np. pajacyk itp. Następnie dzieci powtarzają dalej słowa wierszyka:
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My lubimy bardzo jeże,
Niech innego nam wybierze.

Po tych słowach jeżyk odpowiada:
Ja jestem jeż lubię …. np. Olę też.

Wymienia imię dziecka, które go zastąpi w zabawie.

„Jesienne rymowanki”- ćwiczenia z rymami.
Nauczyciel podaje słowa, a dzieci próbują tworzyć rymy.
Tworzenie rymów np.szyszki – myszki, jeż – zwierz, klon – dzwon……

Odtwarzanie struktur rytmicznych – klaskanie, pstrykanie, tupanie, stukanie przedmio-
tem /kasztanem/.
Cel: kształcenie umiejętności odtwarzania krótkich struktur rytmicznych za pomocą naj-
prostszych form ruchu.
Nauczyciel wystukuje rytm, dziecko powtarza ten rytm w ten sam sposób lub w inny umó-
wiony wcześniej (angażujemy różne części ciała do odtwarzania rytmów wykorzystujemy 
też dary jesieni - kasztany).

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 7.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Rozwijanie mowy i myślenia

Temat: „Kto gdzie mieszka?” –rozwiązywanie zagadek.

Cele:
•  poszerzenie wiadomości na temat środowiska naturalnego wybranych zwierząt leśnych 

(wygląd, sposób poruszania się, odżywiania, przygotowanie się do zimy),
• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
• kształcenieumiejętności prowadzenia rozmowy, udzielania odpowiedzi na pytania, 
• wdrażanie do opieki nad zwierzętami w czasie zimy.

Pomoce: jesienne liście z zagadkami, obrazki przedstawiające leśne zwierzęta, ilustracje 
z zimowymi domami zwierząt (gawra, liście, dziupla, nora), zimowe zapasy zwierząt (żo-
łędzie, miód, ślimaki), puzzle, obręcze, płyta CD z nagraniami do zabaw ruchowych.

Przebieg: Rozwiązywanie zagadek:
W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
orzechów zapasy zbiera na złe czasy.  (wiewiórka)

Jestem zwierzątko nieduże,
mam ostre kolce na skórze.



Przewodnik metodyczny

223

Życie zwierząt w jesiennym lesie

Latem drepczę po leśnej polanie,
zimą mam z liści posłanie.   (jeż)

Lubi jagody i żołędzie,
więc sadełko sobie przędzie.
W czasie zimowej pory,
chowa się do swej nory.
Jego czarno-biała głowa,
w lesie dobrze się chowa.   (borsuk)

Przez całą zimę w gawrze słodko śpi. 
a słodko dlatego, że miód mu się śni.  (niedźwiedź)

Podział dzieci na cztery grupy:
Dzieci odliczają do czterech. Jedynki to wiewiórki, dwójki to jeże, trójki to borsuki, 
a czwórki to niedźwiedzie. Każda grupa tworzy koło i siada na dywanie.

„Gdzie mieszkają zwierzęta zimą?” - praca w zespołach.
Każda grupa ma ilustrację przedstawiającą zwierzątko leśne/rozwiązanie zagadki/ o któ-
rym zgromadzi informacje i opowie innym. Na stoliku rozłożone są ilustracje przedsta-
wiające różne mieszkania zwierząt, pokarmy. Dzieci mają je dopasować do swoich grup/
wybranego zwierzątka/. 

Prezentacja poszczególnych grup.
Na zakończenie przedstawiciel każdej grupy prezentuje na forum zebrane wiadomości  
o danym zwierzątku np. gdzie mieszka, czym się żywi i inne ciekawostki.

Informacje dla nauczyciela:
Hibernacja ssaków, potocznie nazywana snem zimowym, wcale nie jest snem. Jest to stan 
odrętwienia, objawiający się okresowym spowolnieniem procesów życiowych u niektórych 
zwierząt stałocieplnych, np. spada tempo przemiany materii czy temperatura ciała. Sen zimo-
wy może być stanem ciągłym lub przerywanym; trwa od kilku tygodni do siedmiu miesięcy. 
Jest poprzedzony gromadzeniem brunatnej tkanki tłuszczowej w organizmie lub zapasów 
pokarmu w gnieździe oraz zmianami w funkcjonowaniu gruczołów dokrewnych.
Przykładowe zwierzęta stałocieplne zapadające w sen zimowy:

Niedźwiedź brunatny
Jest bardzo dużym drapieżnikiem. Jego waga dochodzi do 800 kg. Zamieszkuje górskie 
lasy. Przed zapadnięciem w hibernację naturalną gromadzi  w organizmie tkankę  tłuszczo-
wą brunatną.  Schronienie na czas snu zimowego znajduje  w pieczarach, zaroślach lub 
wykrotach. W swej kryjówce zwanej gawrą zimuje długo, lecz nie zapada w całkowite 
odrętwienie i od czasu do czasu się budzi. Po tym okresie zwierzę traci na wadze nawet do 
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200 kg., dlatego wiosną, aby uzupełnić masę ciała musi jeść dużo mięsa (upolowanego 
lub padliny) dopiero potem przechodzi na wszystkożerność. 

Jeż
Jest to małe zwierzątko pokryte twardymi włosami (kolcami). Jeże prowadzą naziemny  
i nocny tryb życia. Są samotnikami. Potrafią się wspinać i pływać. Są wszystkożerne, ale 
głównie żywią się owadami. W klimacie umiarkowanym jeże zapadają w sen zimowy, za-
grzebując się w stertach opadłych liści. Przed tym jednak nabierają masy ciała nawet do 
100 % swojej wagi. W zimie jeże czasem budzą się zmylone chwilowym wzrostem tempe-
ratury do ponad 10 st.C. i wtedy tracą dużo zasobów energetycznych.

Borsuk
Jest ssakiem wszystkożernym. Prowadzi życie nocne, dzień zwykle przesiaduje w norze, 
która ma często dość skomplikowaną budowę i jest utrzymana w znakomitej czystości.  
W tejże kryjówce borsuk zasypia z nastaniem mrozów. Jego sen zimowy nie jest ciągły. 
Podczas ocieplenia budzi się i wychodzi z nory celem zaspokojenia pragnienia lub upolo-
wania jakiejś przekąski. Podczas snu zimowego jego organizm zużywa nagromadzony je-
sienią tłuszcz, przez co traci na wadze nawet do 7 kg.

Suseł 
Susły prowadzą dzienny tryb życia. Ich aktywność zmniejsza się jesienią, kiedy przygotowu-
ją się do przetrwania zimy. Wtedy wejścia do nor zostają od środka zabudowane ziemią  
i utkane sianem. Na czas od października do marca zwierzęta zapadają w sen zimowy. 
Hibernują samotnie, każdy w oddzielnej norze. W tym czasie  zwierzęta te kilka razy prze-
budzają się na krótko, wtedy  zużywają znaczną część zgromadzonej energii. Podczas snu 
temperatura ich ciała obniża się do 1,8–2,0 °C,  serce spowalnia swoją pracę, a organizm 
susła korzysta z zapasów tłuszczu zmagazynowanego w lecie i jesieni.

Zabawa ruchowa: „Zwierzęta i ich mieszkania”.
Na dywanie rozłożone są ilustracje (gawra, dziupla, stos liści i nora). Dzieci otrzymują 
emblematy niedźwiedzia, wiewiórki, jeża i borsuka. Poruszają się swobodnie po sali 
w rytm muzyki. Na sygnał nauczyciela np. „niedźwiedzie” – dzieci, które mają te emble-
maty idą do gawry ułożyć się do snu zimowego, pozostałe kucają. Powtarzamy zabawę 
wywołując inne zwierzęta.

„Domy zwierząt” – praca indywidualna przy stolikach. /”Trefliki w przedszkolu – sześcio-
latek” cz.1., s.81./
Dzieci nazywają zwierzęta i ich ulubione pokarmy. Dzielą nazwy zwierząt oraz ich do-
mów, w których spędzają zimę na sylaby. Na zakończenie czytają zdania łącząc wyraz 
„ma” z obrazkami.

2. Muzyka
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 Temat: Zabawy z piosenką pt.„Sarenka Irenka” 
Słowa i muzyka: Jolanta Zapała.

Cele: 
• umuzykalnienie dzieci,
• uwrażliwienie dzieci na dynamikę w muzyce,
• kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania emocji.

Pomoce: płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek. Sylwety”,piosenka i utwór Medi-
dation – J. Massenet na płycie CD,  odtwarzacz, szarfy kolorowe, tamburyno i bębenek.

1. Zabawy z piosenką  „Sarenka Irenka” sł. i muz. Jolanta Zapała
Sarenka Irenka
(wyrażanie emocji cicho -głośno)
Podczas pierwszej zwrotki dzieci chodzą delikatnie na paluszkach, trzymając paluszek na 
ustach,  powtarzają słowa fijufiju fi, hopla hopla hip, cicho cicho ci…szeptem, bardzo 
cichutko. Podczas pierwszego refrenu również cichutko kładą się na podłogę i udają że 
sarenka śpi.

1. Sarenka Irenka,fijufiju fi.
Po lesie biegała, hopla hopla hip.
Cichutko jak myszka, cichocicho.
Schowała się w lisciach, żeby sobie śnić.

Ref: 
Cicho cichutenko bo sarenka śpi,
cicho cichuteńko,niechaj sobieśni. /2x

Podczas drugiej zwrotki Sarenki wstają z legowiska i podskakują głośno powtarzając 
„fijufiju fa, hopla hopla la, hopsa hopsa hop”, na słowa „ojaojojo …” chwytają się za 
głowę. Podczas drugiego refrenu dzieci głośno krzyczą „ajajajajej”  trzymają się za głowę 
i naśladują głośne śmiech  trzymając się za brzuszki.

2. Sarenka Irenka,fijufiju fa.
Po lesie skakała, hopla hopla la.
Jak kózka brykała, hopsa hopsa hop.
I nóżkę złamała ojajojajoj.

Ref:
Teraz głośno krzyczy ajajajajej
Nie krzycz już sarenko, z nami śmiej się śmiej. /2x

Następnie na przemian refren albo głośno albo cicho , należy pamiętać  o tym, by za-
kończyć zabawę wyciszeniem dzieci. Zabawę można powtórzyć kilka razy.
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2. Zabawa „sarenki i wilki”.
Nauczycielka wykorzystuje bębenek i tamburyno. Rozkłada dzieciom szarfy, które będą 
domkami dla sarenek. Nauczycielka dzieli dzieci na dwie grupy dziewczynki to sarenki,  
a chłopcy to wilki . Podczas gdy nauczycielka rytmicznie uderza ósemki lub szesnastki na 
tamburynie, biegają wesołe rozbawione sarenki, na paluszkach, do rytmu wystukanego 
na tamburynie. Gdy nauczycielka zmieni instrument na bębenek, wychodzą z ukrycia 
wilki, a sarenki wskakują do wolnych domków (szarf), aby uchronić się przed groźnymi 
wilkami. Na bębenki należy grać półnuty i tak aby wilki mogły się skradać i naśladować 
emocje złego wilka. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

3.Wyciszenie  utwór z płyty nr 14  Medidation – J. Massenet. Na koniec zabaw załącza-
my dzieciom muzykę do  relaksacji – dzieci kładą się na podłogę zamykają oczy i wyci-
szają swoje emocje. Nauczycielka opowiada o płynących chmurkach na niebie, dzieci 
malują rączkami leżąc chmurki, opowiada o słoneczku które pięknie świeci 
i wszystkie kwiaty do niego wzrastają, dzieci wówczas delikatnie wstają i na palach stojąc 
wysoko wyciągają ręce do słoneczka.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad, próby samodzielnego rozwiązywania 
konfliktów w sytuacjach problemowych.

Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy  na urządzeniach ogrodowych.
Cel: Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń.

POPOŁUDNIE
„Dobierz odpowiednie słowo i dokończ zdanie” - ćwiczenia słownikowe.
Cel: Rozwijanie mowy, wyobraźni i myślenia dziecka, ćwiczenie umiejętności budowania 
zdań i samodzielnych wypowiedzi.
Nauczyciel rozpoczyna zdanie, a zadaniem dzieci jest je dokończyć np.:
Rudy jak ……….
Zwinna jak  ………….
Kolczasty jak …………
Silny jak ………..
Powolny jak ………..
Chytry jak ………….

Zabawa ruchowa „Spacer jeży”.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, wyrabianie ogólnej sprawności rucho-
wej.
Dzieci poruszają się na czworakach po sali, naśladując zachowanie jeża, pofukują, dra-
pią łapkami. Na hasło „jastrząb” siadają na piętach i chowają głowę, tworzą łuk z wygię-
tych pleców.

Życie zwierząt w jesiennym lesie
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„Jakie mam zwierzę?” - zabawa dydaktyczna.
Cel: zachęcenie dzieci do zadawania pytań oraz prawidłowego ich formułowania.
Nauczyciel przyczepia kilkorgu dzieciom do pleców ilustrację zwierzątka leśnego. Dzieci 
chodzą po sali i zadają pytania kolegom o swoim zwierzątku. Odpowiadający może 
powiedzieć tylko słowo TAK lub NIEnp. 
- Czy jest duże? 
- Czy lubi jeść orzechy? 
- Czy umie skakać po drzewach? 
- Czy zasypia na zimę? itp.
Dzieci muszą odgadnąć jakie to zwierzę.

„Mówimy szeptem”- zabawa doskonaląca aparat słuchu.
Nauczyciel zwraca się do dzieci szeptem mówiąc:

„Jakie to zwierzę zimą w gawrze śpi,
Gdy go obudzisz będzie bardzo zły?”  / niedźwiedź/

Wybrane dziecko odpowiada mówiąc szeptem.
Następnie dzieci wstają i bawią się w zabawę „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Jedno dziec-
ko jest w środku (niedźwiedź), a pozostałe dzieci chodzą dookoła mówiąc szeptem słowa:

Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi.
My się go boimy, na palcach chodzimy,
jak się zbudzi to nas zje, jak się zbudzi, to nas zje.

Pierwsza godzina niedźwiedź śpi,
druga godzina niedźwiedź chrapie.
Trzecia godzina niedźwiedź łapie!

Ostatnie słowo - „łapie” dzieci wykrzykują.

„Gawra” – budownictwo z różnego rodzaju klocków.
Cel: kształcenie wyobraźni przestrzennej , inwencji twórczej dziecka.

Ciekawostki z życia zwierząt - mini turniej.
Cel: utrwalenie wiadomości o zwierzętach leśnych.
Nauczyciel rozkłada kartki, na których z jednej strony są obrazki z postaciami zwierząt 
(jeża, niedźwiedzia i wiewiórki), a z drugiej krótka notatka z ciekawostką o tym zwierzę-
ciu. Nauczyciel odczytuje ciekawostkę z kartki.

Ciekawostki o jeżu:
• kolce jeża są prążkowane przemiennie biało i czarno. U młodych jeży zaraz po urodze-
niu są miękkie i twardnieją z wiekiem,
• wydłużony pysk jest zaopatrzony w ostre zęby, za pomocą których jeż radzi sobie nie 
tylko z dżdżownicami, ale również zagryza węże,

Życie zwierząt w jesiennym lesie
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• jeż prowadzi nocny tryb życia. Zaniepokojony zwija się w kulkę, broniąc się przed dra-
pieżnikami dzięki kolcom; podczas próby dotknięcia jeż zaczyna się trząść- ma to na celu 
ugodzenie drapieżnika kolcami.

Ciekawostki o wiewiórce:
• wiewiórki nie jedzą chleba,
• nie zapadają w sen zimowy,
• wiewiórki mieszkają w dziuplach jedynie w okresie zimy (jest to doskonałe schronienie-
przed wiatrem i zimnem), w pozostałych porach rokuzamieszkują w kulistych “domkach” 
zbudowanych w górnych koronach drzew z gałązek, liści i mchu; czasem wykorzystują też 
na swoje schronienie porzucone, stare gniazda srocze lub wronie,
• wiewiórki żyją na wolności średnio 5 lat,
• zęby wiewiórek nigdy nie przestają rosnąć,
• wiewiórki zmieniają futro – najczęściej futerko jest koloru rudego o rozmaitych odcie-
niach w ciągu lata, bywa też brunatne lub czarne; w zimie zmienia barwę na popielate. 
Brzuszek jest zawsze biały i wyraźnie odróżnia się od reszty ciała.

Ciekawostki o niedźwiedziu:
• jest największym żyjącym drapieżnikiem w Polsce,
• ma łagodne usposobienie, nie atakuje człowieka, wręcz go unika, jednakże sprowoko-
wany może być bardzo groźny. Gdy jest głodny potrafi zabić konia.
• gdy  dorosły, duży niedźwiedź stanie na tylnych łapach, może się okazać, że ma nawet 
3 m wysokości,
• żywi się nasionami, grzybami, dżdżownicami, ślimakami, jajamiptaków, miodem, po-
luje także na zwierzynę leśną, łowi też ryby. 

Na zakończenie dzieci mogą odpowiadać na pytania zadawane przez nauczyciela, 
sprawdzające ich wiadomości o zwierzętach leśnych.Przykładowe pytania zadawane 
przez nauczyciela:
- co lubi jeść /jeż, wiewiórka, niedźwiedź/?
- jak się porusza?
- jak przygotowuje się do zimy?
- co robi zimą?
- czego się boi?
Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę i wręczenie symbolicznych nagród np. na-
klejki.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. 
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej zabawie.

Życie zwierząt w jesiennym lesie
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TEMAT KOMPLEKSOWY:  
PTAKI JESIENIĄ

Dzień 1
Temat dnia:  Poznajemy PTaki

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: IV.19, IV.18, IV.2, IV.9, III.5, 
I.7, I.5, I.1
Montowanie gazetki związanej z tematyka tygodnia – rozmowa na temat 
ilustracji. Oglądanie książek przyrodniczych, albumów, czasopism. 
Cel: zachęcenie dzieci do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, zwróce-
nie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym, pozna-
nie wyglądu niektórych ptaków.
„Jaki to ptak?” – zagadki.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, zapoznanie z wyglądem niektórych pta-
ków tj. jaskółka, gil, sójka, sikorka i wróbel.
„Dobieramy do pary” –ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1, s.91.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu niektórych ptaków, ćwiczenie spostrzegawczości.
Czynności organizacyjno – porządkowe: - wyznaczenie dyżurnych
Cel: wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali, pełnienia obowiązków 
przydzielonych przez nauczyciela.               
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 8.
Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie kolejnych etapów mycia rąk.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.4, IV.2, IV.8, I.8, I.5, I.6, 
I.4, IV.18
• Temat: „Rodzina Treflików”. Wprowadzenie litery „T, t” drukowanej  i pisa-
nej na podstawie wyrazu „tata”.
• Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem dwóch przyborów jednocześnie.
Przybory: krążki, woreczki.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy, przestrzeganie ustalonych zasad.
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: obserwacja drzew rosnących w pobliżu przedszkola oraz ptaków. 

Ptaki jesienią
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III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.8, I.7, IV.4, IV.2, I.6.
„Piszemy z Treflinką” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1,. s.87.
Cel: doskonalenie umiejętności pisania nowo poznanej litery po śladzie,  
a następnie samodzielnie, ćwiczenie słuchu fonematycznego – wyszukiwanie 
słów rozpoczynających się głoską „t”.
„ Ptaki i drzewa” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, ćwiczenie spostrzegaw-
czości.
Zabawa  „Przyjęcie dla ptaków”.
Cel: ćwiczenie narządów mowy.
Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samo-
chodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.

 

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się.  

RANEK 
Montowanie gazetki związanej z tematyka tygodnia – rozmowa na temat ilustracji. 
Oglądanie książek przyrodniczych, albumów, czasopism. 
Cel: zachęcenie dzieci do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, zwrócenie uwagi na 
poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym, poznanie wyglądu niektórych 
ptaków.

„Jaki to ptak?” – zagadki.
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, zapoznanie z wyglądem niektórych ptaków tj. jaskół-
ka, gil, sójka, sikorka i wróbel.
Dzieci otrzymają obrazki przedstawiające ptaki (jedno dziecko – jeden obrazek). Nauczy-
ciel mówi charakterystycznecechydanego ptaka np. – ma czerwony brzuszek, lubi jeść 
korale jarzębiny i przylatuje do nas na zimę z dalekiej zimnej krainy? Jeżeli dzieckoma 
na obrazku ptaka, który odpowiada opisowi podnosi obrazek do góry i mówi jego nazwę 
np. gil.
Po zakończeniu zabawy zawieszamy obrazki na tablicy. Dzieci wyszukują nazwy ptaków 
napisane na karteczkach i umieszczają pod właściwym obrazkiem (czytanie globalne). 
Dzielą nazwy ptaków na sylaby i głoski. Następnie wyszukują poznane wcześniej litery  
w wyrazach określających nazwę ptaka.
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„Dobieramy do pary” –ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.91.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu niektórych ptaków, ćwiczenie spostrzegawczości.
Dzieci dzielą na głoski nazwy wybranych ptaków i zamalowują odpowiednią liczbę okie-
nek. Następnie łączą w pary takie same ptaki i kolorują rysunek.

Czynności organizacyjno – porządkowe: - wyznaczenie dyżurnych.
Cel: wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali, pełnienia obowiązków przydzielo-
nych przez nauczyciela.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 8.
„Ptaszki” – zabawa z elementem podskoku. Dzieci poruszają się poskakując obunóż. Na 
hasło „ptaszki zbierają ziarenka” przysiadają i uderzają paluszkami o podłogę. 
„Jastrząb, kwoka i pisklęta” – zabawa orientacyjno - porządkowa. 
Część sali to kurnik dla kwoki i piskląt, z boku znajduje się obręcz – to gniazdo jastrzębia. 
Wybieramy jedno dziecko - kwokę, a drugie - jastrzębia, pozostałe dzieci są kurczakami. 
Kwoka wywołuje pisklęta na pole, gdzie biegają, zbierają pożywienie. Na hasło „jastrząb 
leci!” — wyznaczone dziecko - jastrząb wybiega z gniazda, a pisklęta uciekają do kurni-
ka. Kwoka zasłania je skrzydłami - rozłożonymi w bok rękoma. 
„Spłoszone wróble” – zabawa z elementem biegu. Dzieci - wróbelki poruszają się po sali, 
biegają w różne strony naśladując latanie. Spłoszone przez miauknięcie kota (głosem 
naśladuje nauczyciel) ustawiają się pod ścianą lub szafkami. Gdy kota już nie słychać 
wróbelki biegają dalej.

Przygotowanie do śniadania – mycie rąk.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie kolejnych etapów mycia rąk.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia

Temat: „Rodzina Treflików”. Wprowadzenie litery „T, t” 
drukowanej i pisanej na podstawiewyrazu „tata”.

Cele:
• zapoznanie z literą „T, t” wielką i małą , drukowaną i pisaną,
•  kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, układania schematu 

wyrazu z cegiełek oraz z rozsypanki literowej,
• pisanie nowo poznanej litery „T, t”  po śladzie,
• wyszukiwanie słów, w których głoska „t” jest w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

Pomoce: 
plansza z literą, ilustracje na tablicy, książka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, 
płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek. Litery”, magnetofon, kredki.
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Przebieg:
Słuchanie fragmentu piosenki pt.„Rodzina Treflików”.

„Tak bajka się zaczyna,
była sobie Treflików rodzina.
Piękna jak kwiat pomarańczy, 
Treflinka,  która tańczy.
Treflik zawsze odważny, 
tatuś nie zawsze poważny.
I mama co wszystko rozumie,
zawsze wysłuchać nas umie.”

Rozmowa na temat piosenki:
- Z ilu osób składa się Rodzina Treflików?
- Wymień te osoby.
- Jaka litera najczęściej występuje w imionach tych osób?
- Który z członków rodziny jest w naszej grupie?

Układanie zdań do ilustracji (plansza z literą t).
Wyszukiwanie na ilustracji nazw przedmiotów, osób , roślin,  w których występuje głoska „t”. 
Wyeksponowanie przez nauczyciela słowa-wyrazu podstawowego „tata” oraz ilustracji 
przedstawiającej tatę, która jest desygnatem tego słowa - wyrazu.

Analiza i synteza słuchowa słowa -wyrazu podstawowego „tata”.
• wypowiadanie całego słowa -wyrazu,
• wybrzmiewanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab,
• podział słowa na głoski połączone z klaskaniem – liczenie głosek,
• określenie położenia głoski „t”  w słowie-wyrazie „tata”,
• podawanie przykładowych słów z głoską „t” w nagłosie,
•  wyszukiwanie głoski „t” w pokazanych obrazkach (nauczyciel nazywa przedmioty, rośli-

ny i zwierzęta znajdujące się na obrazkach, a dzieci klaszczą  w momencie gdy usłyszą 
głoskę „t”),

• wyszukiwanie głoski „t” w swoim imieniu i nazwisku.

Słuchanie piosenki pt.: „Literka T” /płyta CD „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek. Litery”
Literka T 

Zakochany Tata,
ciągle lata i lata.  
Nosi spodnie i szelki,
zbiera morskie muszelki.

Uśmiech ma na twarzy,
ciągle marzy i marzy.
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Chciałby jeździć Toyotą,
złowić rybkę złotą.

Ref. Zatańcz z Tatą i zaśpiewaj.
Policz w lesie wszystkie drzewa.
T jak Treflik,  T jak Tomek,
grajmy w zielone.

Zabawa ruchowa  „Taniec z Treflikami”.
Dzieci poruszają się rytmicznie po sali przy dźwiękach muzyki / płyta CD ”Literka T”/. Na 
przerwę w muzyce witają się z wybranym przez siebie kolegą przybijając „piątkę” i mówią 
słowo, które rozpoczyna się głoską „t” np. jedno dziecko z pary mówi – Treflik, a drugie 
– telefon. Słowa nie powinny się powtarzać. Po sprawdzeniu poprawności wykonania 
zadania przez nauczyciela zabawa trwa dalej.

Analiza i synteza wzrokowa słowa - wyrazu podstawowego „tata”
(na tablicy umieszczony jest obrazek przedstawiający tatę).
•  podział słowa-wyrazu „tata” na sylaby i ułożenie dwóch białych kartoników (nauczyciel 

układa na tablicy, a dzieci na dywanie),
•  podział  słowa - wyrazu „tata” na głoski i ułożenie  4 białych cegiełek przez nauczycie-

la i dzieci,
•  podział  słowa - wyrazu „tata” na spółgłoski i samogłoski (ułożenie przez nauczyciela  

i dzieci 2 czerwonych i 2 niebieskich cegiełek - czerwone oznaczają samogłoski, a nie-
bieskie spółgłoski)

• zastąpienie kartoników  poznanymi literami,
• wskazanie miejsca nowej litery(na początku i w środku wyrazu).

Demonstracja nowej litery małej i wielkiej drukowanej.
• wstawienie kartonika z literą „t”  do modelu wyrazu  „tata” (dzieci wykonują to samo),
•  każde z dzieci indywidualnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowej ułożonego przez 

siebie modelu wyrazu „tata”,
• wyszukiwanie liter „ T, t” w napisach znajdujących się w sali.

Ćwiczenia w czytaniu – praca z książką „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.86.
-  wyszukiwanie na ilustracji elementów, których nazwy rozpoczynają się głoską „t” i oto-

czenie ich niebieską pętlą, 
- czytanie krótkiego tekstu w oparciu o poznane litery z użyciem obrazków,
- dzielenie nazw obrazków na sylaby i głoski,
- zamalowywanie na niebiesko okienek z głoska „t”,
- podkreślenie niebieskim kolorem nowo poznanej litery drukowanej w wyrazach
- wyjaśnienie niezrozumiałych słów i ich pisowni- mała, wielka litera.
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Demonstracja nowo poznanej litery małej i wielkiej „t, T” pisanej.
• pokaz pisania litery na tablicy bez liniatury,
• analiza kształtu litery (kojarzenie kształtu litery z przedmiotami z otoczenia),
• ćwiczenia w pisaniu bezśladowym w powietrzu, na tacy z kaszą,
• układanie liter np. z kasztanów, papierowych kółek, guzików itp. 

2. Zajęcia ruchowe - zestaw 8.
Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem 

dwóch przyborów jednocześnie.

• rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej,
• nauka ćwiczeń z użyciem dwóch przyborów jednocześnie.

Przybory: krążki, woreczki.

Czynności organizacyjno – porządkowe.
Zbiórka i powitanie. Omówienie tematu i celów zajęć.

Część wstępna.
Zabawa naśladowanie zwierząt.
Dzieci biegają po sali. Prowadzący podaje nazwy zwierząt, a ćwiczący naśladują chód 
wymienionego zwierzęcia. 
Niedźwiedź (ćwiczący na czworakach przemieszczają się leniwie jak niedźwiedzie), Pies 
(przemieszczamy się na czworakach i głośno szczekamy jak pieski), 
Kot (przemieszczamy się na czworakach jak kotki łasimy się do innych kotków i cicho 
miauczymy), 
Żabka (w pozycji przysiad rozkroczny podparty podskakujemy, jak żabki), 
Bocian (kroczymy jak bocian wysoko podnosząc nogi, ramiona wyciągnięte w przód na-
śladują klekotanie), 
Czapla (brodzimy jak czaple), 
Kangury (skaczemy jak kangurki), 
Zające (skaczemy jak zające), 
Kurki (ramiona splecione z tyłu na wysokości bioder i przemieszczamy się jak kurki co 
jakiś czas zatrzymując się i naśladując stopami grzebanie pazurami), 
Kaczuszki (ramiona splecione z tyłu na wysokości bioder i przemieszczamy się jak ka-
czuszki lekko kołysząc się na boki). Kolejność podawania nazwy zwierząt dowolna.

Część główna.
Dzieci pobierają woreczek i krążek. Ćwiczenia w rozsypce. 
W staniu trzymamy krążek w dłoniach, na krążku leży woreczek: 
ruch: podrzucamy woreczek i staramy się aby woreczek upadł na krążek (powtarzamy 
kilkakrotnie).
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Ćwiczenie, jak wyżej tylko w siadzie skrzyżnym.
Ćwiczenie, jak wyżej tylko w leżeniu przodem ramiona wyciągnięte i wyprostowane, pod-
czas podrzucania woreczka odrywamy proste ramiona i klatkę piersiową 
od podłogi. 
Ćwiczący zdejmują buty i skarpety. 
Siad podparty o nogach ugiętych, krążek, a na nim woreczek leżą między stopami: ruch: 
ćwiczący chwytają woreczek obiema stopami unoszą go w górę, następnie odkładają na 
krążek, ćwiczenie powtarzamy 10 razy. 
Ćwiczenie, jak wyżej tylko po uniesieniu nóg w górę woreczek puszczamy na krążek. W sia-
dzie podpartym o nogach ugiętych palce stóp oparte na woreczku. 
Ruch: przesuwamy woreczek stopami po krążku zataczając koła, najpierw ćwiczą obie 
nogi, następnie chwytamy palcami prawej stopy, a potem lewej stopy i również zatacza-
my koła na krążku.
Woreczek odkładamy na bok, siad podparty o nogach ugiętych krążek leży między sto-
pami.
Ruch: próbujemy stopami odwrócić krążek na drugą stronę. Pozycja, jak wyżej.
Ruch: chwytamy krążek w obie stopy i staramy się potoczyć, przesunąć krążek 
do przodu i przysunąć jak najbliżej siebie.

Część końcowa.
Ćwiczenie oddechowe: 
Leżenie tyłem, krążek leży obok, woreczek kładziemy na brzuchu:
ruch: wykonujemy głęboki wdech woreczek opadając razem z brzuchem chowa się za 
klatkę piersiową.
Wykonujemy wydech klatka piersiowa opada, a woreczek zostaje wypchnięty przez 
brzuch w górę.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy, przestrzeganie ustalonych zasad.

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: obserwacja drzew rosnących w pobliżu przedszkola oraz ptaków. 

POPOŁUDNIE
„Piszemy z Treflinką” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1,. s.87.
Cel: doskonalenie umiejętności pisania nowo poznanej litery po śladzie a następnie sa-
modzielnie, ćwiczenie słuchu fonematycznego – wyszukiwanie słów rozpoczynających się 
głoską „m”.
Dzieci piszą palcem, a następnie odpowiednim kolorem kredki nowo poznaną literę „t” 
pisaną małą i wielką. Następnie robią to odpowiednim kolorem kredki 
po śladzie. Po lewej stronie liter rysują przedmioty, rośliny i zwierzęta, których nazwy roz-
poczynają się głoską „t”, a po prawej te, których nazwy kończą się głoską „t”.
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„ Ptaki i drzewa” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, ćwiczenie spostrzegawczości.
Dzieci łączą się w pary, jedno dziecko jest drzewem (stoi nieruchomo), drugie ptakiem 
(porusza się  w rytmie granym przez nauczyciela na tamburynie). Na hasło „ukryj się”- 
kuca za swoim drzewem.
Następnie wszystkie dzieci „zamieniają się” w drzewa i stojąc w małym rozkroku, unoszą 
do góry ręce naśladując szum wiatru (lekkiego i silnego).

Zabawa  „Przyjęcie dla ptaków”.
Cel: ćwiczenie narządów mowy.
Dzieci są ptakami i muszą posprzątać swoje gniazda zanim przylecą  goście. Dziupla to 
buzia, miotła to język. Miotła czyści sufit (podniebienie), podłogę (okolice języka), meble 
(zęby), ściany (policzki ) i na końcu drzwi (usta). Po zakończeniu porządków czyścimy 
miotłę (machanie językiem). Nauczyciel demonstruje ćwiczenia. Jeżeli to możliwe dajemy 
każdemu dziecku lusterko.

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę.

Dzień 2
Temat dnia:  oDloTy PTakóW

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, IV.9, IV.4, IV.2, IV.18, I.5.
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończo-
nej zabawie.
„Połącz w pary takie same litery” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu 
– sześciolatek” cz.1., s.88.
Cel: utrwalenie poznanych liter, ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształce-
nie analizy i syntezy słuchowej.
„Ptasie rozmowy” – ćwiczenia ortofoniczne.
Cel:usprawnianie narządów mowy i utrwalanie prawidłowej artykulacji.
„Którego ptaka nie ma?” – ćwiczenie spostrzegawczości.
Cel: utrwalenie wyglądu niektórych ptaków, utrwalenie liczebników porząd-
kowych.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 8.
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II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.18, II.11, IV.18, 
IV.8, IV.7, I.7, I.6, II.11
• Temat: „Gdzie są ptaki? ” – słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej.
• Temat:  „Jesień ” –  malowane farbami plakatowymi inspirowane utworem  
A. Vivaldiego  pt.: „Jesień” –  Cztery pory roku.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy, przestrzeganie ustalonych za-
sad.
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: obserwacja ptaków, poruszanie się prawą stroną chodnika „para za 
parą”.
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.18, IV.2, IV.4, I.5, IV.8, 
IV.15, I.6.
Zabawa „Jakie zwierzę ukryło się  za drzewem?”
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania zwierząt i ptaków po ich cha-
rakterystycznych cechach.
„Odloty ptaków” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.89. 
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu ptaków, które opuszczają nasz kraj jesienią 
i lecą do ciepłych krajów, ćwiczenie słuchu fonematycznego.
„Znajdź swoją parę” -  zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, umiejętność poruszania 
się bez potrącania innych.
„Klucze żurawi” – rysowanie kredkami.
Cel: doskonalenie umiejętności rysowania kredkami, porównywanie klucza 
żurawi do znaków matematycznych /znak większości i mniejszości/, zwróce-
nie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej zabawie.
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„Połącz w pary takie same litery” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciola-
tek” cz.1., s.88.
Cel: utrwalenie poznanych liter, ćwiczenie słuchu fonematycznego, kształcenie analizy i syn-
tezy słuchowej.
Dzieci łączą w pary takie same litery wielkie i małe. Każdą parę liter kolorują innym ko-
lorem. Następnie dzielą nazwy obrazków na głoski. Z pierwszych głosek tworzą słowa.  
W pustej ramce rysują to co otrzymali np.

MAK   ARBUZ  MORS   AUTOBUS  / MAMA - otrzymane słowo do narysowania w ramce/.
Na zakończenie dzieci czytają tekst na dole strony.

„Ptasie rozmowy” – ćwiczenia ortofoniczne.
Cel: usprawnianie narządów mowy i utrwalanie prawidłowej artykulacji.
Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie:
- Jaki ptak śpiewa tak: Ćwir – ćwir – ćwir?
- Jaki ptak śpiewa tak: Kra – kra – kra? 
- Jaki ptak śpiewa tak: Kle – kle – kle?
- Jaki ptak śpiewa tak: Ku – ku, ku - ku?
- Jaki ptak śpiewa tak: uhu –  uhu – uhu? 
Zadaniem dzieci jest odgadnięcie jaki to ptak i powtórzyć jego głos.

„Którego ptaka nie ma?” – ćwiczenie spostrzegawczości.
Cel: utrwalenie wyglądu niektórych ptaków, utrwalenie liczebników porządkowych.
Dzieci zapamiętująleżące na środku dywanu sylwety ptaków. Zamykająoczy, a w tym 
czasie nauczyciel chowa jedną sylwetę. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, którego ptaka 
nie ma. Można też nieco zmodyfikować i mówić jakiego ptaka nie ma. 

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 8.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Rozwijanie mowy i myślenia 

 Temat: „Gdzie są ptaki? ” 
– słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej.

Cele:
• nabywanie umiejętności analizowania treści utworu, 
•  zapoznanie z jednym ze sposobów spędzania czasu wolnego z rodziną – spacery  

i wycieczki, obserwacja przyrody,
•  rozpoznawanie i nazywanie ptaków odlatujących od nas na zimę oraz tych, które po-

zostają w kraju,
• wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania.
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Pomoce: opowiadanie, plansza nr 10 „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek”, ilustracje 
przedstawiające wybrane ptaki, wycinanka „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” s.13, 
kredki, klej, nożyce, kartki.

Przebieg:
Słuchanie opowiadania Doroty Kossakowskiej pt. „Gdzie są ptaki?”.
Treflinka to prawdziwa miłośniczka przyrody. Lubi kwiaty, zwierzęta i ptaki. Często chodzi 
na wycieczki do lasu, aby obserwować przyrodę. Pewnego dnia postanowiła wybrać się 
na spacer. Po drodze spotkała wiele ptaków. Zobaczyła jaskółki krążące wysoko nad jej 
głową. Widziała bociany, które na pobliskiej łące urządziły spotkanie. Nigdy wcześniej 
nie widziała tak dużej ilości tych ptaków. Spacerowały po łące, machały skrzydłami,  
a później krążyły wysoko w górze. 
Po drodze Treflinka zobaczyła też stado szpaków, które bardzo szybko przemieszczały się. 
Wyglądały, jakby tańczyły jakiś znany tylko sobie taniec.
- Jaki piękny widok – zachwycała się Treflinka. Szkoda, że nie mam aparatu. Zrobiłabym 
ptakom zdjęcia. Kiedy przyjdę tu następnym razem wezmę ze sobą aparat. 
Tego dnia Treflinka zobaczyła jeszcze jeża i dwa zające, które urządziły sobie zawody  
w bieganiu. 
Za dwa tygodnie Treflinka namówiła rodziców na wspólny spacer. Pomyślała, że będzie 
to dobra okazja do zrobienia zdjęć ptakom. Pogoda była ładna. Słońce lekko muskało 
swoimi promieniami twarz Treflinki. Z drzew leciały różnokolorowe liście. Krzykliwe sójki 
przelatywały z drzewa na drzewo. Gdzieś w oddali słychać było stukanie dzięcioła. 
- Zaraz pojawią się bociany i szpaki – pomyślała Treflinka.
Gdy cała rodzina zbliżyła się do łąki, Treflinka ze zdziwieniem stwierdziła:
- Nie ma bocianów. Co się z nimi stało? Kiedy byłam tutaj ostatnim razem widziałam 
mnóstwo bocianów. Były też całe stada szpaków. 
- Treflinko – powiedziała mama. Myślę, że ptaki opuściły nas. Zbliża się zima, więc szu-
kają miejsca, gdzie jest ciepło. Kiedy śnieg pokryje pola i łąki nie znajdą pożywienia. 
Muszą więc zimę spędzić w ciepłych krajach. Powrócą do nas wraz z nadejściem wiosny. 
- Muszę więc poczekać na nie – powiedziała Treflinka. Zrobię im zdjęcia w przyszłym 
roku. 
- Możesz fotografować inne ptaki; wróble, dzięcioły  i sójki – powiedziała mama. 
One przecież też są piękne i są z nami przez cały rok.
- Masz rację mamo – powiedziała Treflinka. Wszystkie ptaki są piękne.

Rozmowa na temat opowiadania:
- Gdzie lubi chodzić Treflinka na spacer?
- Co najczęściej obserwuje będąc w lesie?
- Jakie ptaki spotkała Treflinka po drodze?
- Co jeszcze widziała w lesie oprócz ptaków?
- Czego zapomniała wziąć z domu Treflinka?
- Co postanowiła zrobić?
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- Kogo namówiła na wspólny spacer do lasu?
- Jakie ptaki widziała Treflinka w lesie?
- Dlaczego nie było bocianów i szpaków?
- Jakie ptaki fotografowała Treflinka?

„Odloty ptaków” – zabawa ruchowa. 
Dzieci podzielone są na 5 grup. Każda z nich ma  emblemat ptaka (jaskółki, bociana, 
szpaka, sójki i wróbla). Podczas muzyki dzieci swobodnie poruszają się po sali. 
Na hasło „zbliża się zima”, dzieci, które są jaskółkami, szpakami i bocianami odlatują 
(ustawiają się przed drzwiami, a wróbelki i sójki przysiadają i uderzają paluszkami 
o ziemię naśladując zbieranie ziarenek).

„Gdzie są ptaki?” – układanie historyjki obrazkowej (wycinanka „Trefliki w przedszkolu 
– sześciolatek” karta nr 13).
Dzieci zaznaczają w pustych polach za pomocą kropek lub cyfr kolejność zdarzeń w hi-
storyjce obrazkowej. Następnie wycinają obrazki i przyklejają je na kartce w odpowied-
niej kolejności.

2. Plastyka

Temat: „Jesień” –  malowane farbami plakatowymi inspirowane 
utworem A.Vivaldiego  pt.: „Jesień” –  Cztery pory roku.

Cele:
•  utrwalenie charakterystycznych cech jesieni oraz przedstawienie ich za pomocą pla-

stycznych środków wyrazu,
• rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej,
• odkrywanie własnych możliwości twórczych w kontakcie z muzyką,
• poznawanie utworów muzyki poważnej.

Pomoce: ilustracje o jesieni, ilustracja skrzypiec, chusty, płyta CD „Muzyka klasyczna” 
cz.1, nr 7, magnetofon, kartki z bloku rysunkowego, farby plakatowe, kubki, pędzle.

Przebieg:
1. Przywitanie „Witajcie, witajcie, rączkami się przywitajcie”. Dzieci podchodzą do siebie  
i podają sobie ręce. „Witajcie, witajcie żółwikiem się przywitajcie”.Dzieci witają się piąst-
kami. „Witajcie, witajcie ukłonem się przywitajcie”.Dzieci witają się ukłonem. Dzieci sia-
dają w kole na dywanie.

2. Rozmowa na temat rozłożonych ilustracji, przedstawiających jesień.
- Jaką porę roku widzicie na ilustracjach?
- Jakie kolory przeważają?
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- Które ptaki odlatują jesienią?
- A które do nas przylatują?
- Po czym można poznać, że przychodzi jesień?
- Jaka muzyka pasuje do jesieni? Skoczna, szybka, czy bardziej spokojna?

3. Słuchanie fragmentu utworu połączone z tańcem z chustami.
Dzieci otrzymują chusty, będą poruszały się w rytm muzyki, tak jak ją czują, używając do 
tego chust. 

4. Rozmowa na temat utworu.
- Czy utwór był cały czas taki sam, czy taniec mógł się zmieniać?
- Czy pogoda jesienią też może się zmieniać i w jaki sposób?
- Jaki instrument można było usłyszeć podczas słuchania utworu?
Nauczyciel pokazuje ilustrację, przedstawiającą skrzypce. Dzieci prezentują, jak 
można na nich zagrać. 

5. Zaproszenie do stolików – wykonanie pracy, podczas słuchania całego utworu Vivaldiego.
Zadaniem dzieci jest namalowanie farbami jesieni wg własnego pomysłu, podczas słu-
chania w tle muzyki klasycznej.

6. Sprzątanie stolików po wykonanej pracy.

7. Wystawa prac. Opracowała:  Beata Matusiak

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy, przestrzeganie ustalonych zasad.

Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: obserwacja ptaków, poruszanie się prawą stroną chodnika „para za parą”

POPOŁUDNIE
Zabawa „Jakie zwierzę ukryło się za drzewem?”
Cel: kształcenie umiejętności rozpoznawania zwierząt i ptaków po ich charakterystycz-
nych cechach.
Jedno dziecko wybiera sobie obrazek przedstawiający ptaka lub zwierzę istaje za para-
wanem (drzewem)plecami do pozostałych. Następnie opisuje zwierzę, którym jest np. 
mam żółty brzuszek, moim przysmakiem jest słoninka.Zadaniem dzieci jest odgadnięcie 
jakie to zwierzę. Dziecko, które odgadnie wybiera kolejny obrazek i staje za parawanem.

„Odloty ptaków” – ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.89.
Cel: utrwalenie nazw i wyglądu ptaków, które opuszczają nasz kraj jesienią i lecą do 
ciepłych krajów, ćwiczenie słuchu fonematycznego.
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Dzieci odpowiadają na pytanie: 
- jaką porą roku ptaki odlatują do ciepłych krajów? 
Opowiadają jak wygląda podróż dzikich gęsi do Afryki. Nazywają ptaki, które jesienią 
opuszczają nasz kraj. Następnie otaczają czerwona pętlą te ilustracje, których nazwy 
kończą się głoską „a”,  niebieską zaś te, które kończą się głoską „k”.

Informacje dla nauczyciela:
Dzikie gęsi ruszają w podróż już pod koniec sierpnia. Wcześniej jednak, w lipcu, po zakoń-
czonym okresie lęgowym zbierają się w bezpiecznych miejscach, aby wymienić pióra. Po 
wymianie piór rozpoczyna się migracja. Wędrują całymi rodzinami. Ptaki łączą się w stada 
i zaczynają się przemieszczać na zachód. Nie jest to ciągła, długodystansowa, szybko po-
konywana trasa. Wręcz przeciwnie - ptaki często zatrzymują się na kilkudniowy odpoczy-
nek, w trakcie którego odbudowują zapasy tłuszczu - czyli po prostu intensywnie jedzą. 
Kiedy odpoczną, ruszają w dalszą podróż.W takich miejscach odpoczynku można doliczyć 
się dziesiątek tysięcy gęsiw jednym czasie. Bo nie są to przypadkowe miejsca, lecz takie, 
które zapewniają bezpieczeństwo w czasie noclegu oraz dostatek pokarmu.  
Może dziwić, że gęsi migrują razem. Wszak wiele głodnych ptaków w jednym miejscu to 
większa konkurencja o pokarm. Jednak jest to rekompensowane bezpieczeństwem. W sta-
dzie jedzących gęsi - gdy ptaki mają opuszczone głowy i nie wiedzą, co się dzieje na około 
- zawsze ktoś czuwa. Jeden z najbardziej niesamowitych widoków to stado zmęczonych, 
głodnych gęsi, wśród których zawsze jest kilka ptaków - tak samo zmęczonych i głodnych 
jak reszta, mimo to czuwających z wyprostowaną szyją, gotowych wszcząć natychmiast 
alarm, gdy tylko zbliży się niebezpieczeństwo. 
Kolejną zaletą wspólnej migracji jest oszczędność energii w czasie lotu. Klucz gęsi to tak na-
prawdę doskonale wyliczona aerodynamiczna figura, w której każdy kolejny ptak lecący 
lekko z boku wpasowuje się w korytarz aerodynamiczny wytworzony przez ptaka na przedzie. 
I tak lecąc za kimś, leci się oszczędniej, zużywając znacznie miej energii. Obserwując klucz 
gęsi z dołu widać, że pozycja przewodnika stada nie jest stała, że cały czas prowadzenie 
obejmuje nowa gęś lecąca do tej pory z tyłu. To wyraz pewnego równouprawnienia. Ptak  
z przodu wykonuje największą pracę, więc się najszybciej męczy. Podobno, według niektórych 
badaczy, z przodu lecą zawsze ptaki najsilniejsze, ptaki słabsze, chore i młode lecą na końcu 
formacji – tam, gdzie leci się najłatwiej. Gdy odpoczną, ruszają dalej. Migrują zarówno  
w dzień, jak i w nocy. A długość pokonywanego dystansu zależna jest nie tylko od kondycji 
ptaków, lecz  w znacznej mierze od pogody. Migracja gęsi kończy się w grudniu, gdy docie-
rają na zimowiska rozproszone po całej Europie, w tym również w Polsce Zachodniej. Jednak 
nie zabawią tu długo, bo już w marcu ruszają w drogę powrotną.

„Znajdź swoją parę” -  zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, umiejętność poruszania się bez potrą-
cania innych.
Dzieci mają obrazki przedstawiające różne ptaki. Poruszają się po dywanie w rytmie muzyki. 
Na przerwę w muzyce dobierają się parami np. bocian z bocianem, wróbel z wróblem itd.  
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„Klucze żurawi” – rysowanie kredkami.
Cel: doskonalenie umiejętności rysowania kredkami, porównywanie klucza żurawi 
do znaków matematycznych (znak większości i mniejszości), zwrócenie uwagi 
na prawidłowe trzymanie kredki.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Dzień 3
Temat dnia:  liczymy PTaki

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: III.5, IV.15, I.9, IV.8, IV.4, I.5.
Zabawy i gry stolikowe: „Domino”, układanie puzzli, wyszywanki bez igły itp.
Cel: przeliczanie w zakresie 6, umiejętność przewlekania tasiemki przez 
otwory, łączenia poszczególnych elementów w logiczną całość.
„Ptaki” – kalkowanie. 
Cel: przygotowanie do nauki pisania, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzy-
manie kredki.
Zabawa „Jaka to litera?” 
Cel: utrwalenie kształtu poznanych liter, ćwiczenie spostrzegawczości, kon-
centracji uwagi, logicznego myślenia. 
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 8.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.7, I.5, IV.15, IV.8, I.4, I.2.
• Temat:  „Tańczące ptaki” - zabawy przy muzyce . 
• Temat:  „Liczymy ptaki” –  wprowadzenie cyfry 4.
Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: zachęcenie dzieci do codziennych spacerów, przebywania na świeżym 
powietrzu.
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.18, IV.15, IV.2, IV.7, I.6.
„Który to ptak?” –ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1., s.96.
Cel: utrwalenie cyfr od 1 do 4 oraz liczebników porządkowych; kształcenie 
umiejętności określania strony lewej i prawej, przeliczanie w zakresie 6.
„Tańczące piórka” -  zabawa ruchowa z ćwiczeniami oddechowymi.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy.
„Dzięcioł w drzewo stuka” – zabawa w rytmy.
Cel: kształcenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci.
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Zabawy w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawy i gry stolikowe: „Domino”, układanie puzzli, wyszywanki bez igły itp.
Cel: przeliczanie w zakresie 6, umiejętność przewlekania tasiemki przez otwory, łączenia 
poszczególnych elementów w logiczną całość.

„Ptaki” – kalkowanie. 
Cel: przygotowanie do nauki pisania, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki.
Dzieci wybierają dowolny obrazek ptaka (kolorowanka). Odrysowują go na kalce tech-
nicznej, następnie kolorują kredkami.

Zabawa „Jaka to litera?” 
Cel: utrwalenie kształtu poznanych liter, ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwa-
gi, logicznego myślenia.
Nauczyciel rysuje stopami na dywanie kształty poznanych liter. Zadaniem dzieci jest od-
gadnięcie jaka to litera, a następnie narysowanie jej ręką na dywanie. Dzieci mogą ryso-
wać litery na plecach kolegi lub koleżanki.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 8.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1.Muzyka

 Temat:  „Tańczące ptaki” - zabawy przy muzyce . 

Cele: 
• kształtowanie poczucia rytmu,
• reakcja  na muzykę wolną i szybką,
• uwrażliwienie na piękno muzyki poważnej.
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Pomoce: muzyka na płycie CD utwór nr 14  Medidation  - J. Massenet i  nr 12 Marsz 
turecki – W.A Mozart,  nr 17 Pizzaco – L. Delibezodtwarzacz CD,  kołatki.

Przebieg:
Dzieci ptaki  podczas  utworów nr 14  Medidation - J. Masseta naśladują latające ptaki  
w rytmie wolnym , machając skrzydłami (rękami) i poruszając się w rytm muzyki wolnej,  gdy 
nauczycielka zmieni muzykę nr 12  Marsz turecki – W.A Mozart dzieci maszerują do rytmu  lub 
rytmicznie biegają zamieniając się w zwierzątka leśne. Nauczycielka załącza muzykę na prze-
mian raz wolną, a po niej szybką. Dzieci rozróżniają wolną muzykę od szybkiej.
Zabawa z instrumentami muzycznymi kołatki nr 17 Pizzaco – L. Delibez
Dzieci otrzymują kołatki siadają w kole, nauczycielka jest dyrygentem.
Dzieci podczas utworu uderzają w kołatki na dwa, czyli  … raz… dwa do rytmu utworu 
muzycznego,  podczas wyraźnie wyczuwalnego momentu muzycznego. Nauczycielka wy-
raźnie pokazuje dzieciom, kiedy uderzyć w kołatki i jak należy to wykonać.
Na koniec dzieci wraz z nauczycielką śpiewają piosenkę „Jesienny walczyk”
sł. i muz. Jolanta Zapała,
 Opracowała Jolanta Zapała

2.Matematyka

Temat: „Liczymy ptaki” –  wprowadzenie  cyfry 4 

Cele:
• zapoznanie z liczbą 4 w aspekcie kardynalnym i porządkowym oraz wyglądem cyfry 4,
• kształtowanie umiejętności zapisu cyfry 4,
• rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 4.

Pomoce: rymowanka, plansza z cyfrą 4, karty pracy z książki „Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek” cz. 1, s. 94, 95,  kredki, patyczki, sylwety ptaków, kartki A5, duża kostka do gry.

Przebieg:
1. Powitanie ,,Witam was, witam was, naszych zajęć nadszedł czas”.
2. Zabawa w półkolu.
Nauczycielka czyta rymowankę i układa na dywanie przed dziećmi odpowiednie sylwety 
ptaków.

Cztery ptaki nad drzewami fruwały,
odpowiednią gałązkę dla siebie szukały.
Pierwsza była wrona – kasztanowca wybrała,
druga to sikorka - gałązkę jarzębiny oglądała.
Trzeci był wróbel, usiadł między dębami,
a czwarty kruk odleciał za gołębiami.

- Który ptak był pierwszy, drugi, trzeci, czwarty?

3
1
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3. Zabawa ,,Ptaki na gałęzi” – dzieci dostają po cztery patyczki każdy i kartkę A5 i na-
uczyciel podaje zadania.
- Na gałązce dębu usiadły 2 wróble. (dzieci biorą dwa patyczki i kładą na kartce). Przy-
leciały jeszcze 2 sikorki. Ile ptaków siedziało na gałązce dębu? (dzieci przeliczają głośno 
wszystkie patyczki). 1 wróbelek odleciał. Ile ptaków zostało na gałęzi? (dzieci głośno liczą 
pozostałe patyczki). Usłyszały dźwięk klaksonu i odleciały wszystkie 3. Ile ptaków zostało?
- Na gałązkę dębu przyleciał 1 wróbelek. Do niego przysiadł się jeszcze 1 wróbelek. Ile było 
razem wróbli? Za chwilę doleciała jedna jaskółka i jedna sikorka. Ile było razem ptaków?

4. Prezentacja cyfry 4:
- Ile patyczków macie na kartce?
-Ile palców pokazuje?  (nauczycielka pokazuje 4 palce, następnie prezentuje planszę  
z cyfrą 4). Dzieci pokazują również palce i przeliczają je. Dzieci mówią do czego cyfra 4 
jest podobna i z czym im się kojarzy. Nauczyciel pokazuje sposób pisania cyfry 4. Następ-
nie dzieci zapisują cyfrę 4 palcem w powietrzu, na dywanie, na dłoni drugiej ręki.

5. Zabawa ruchowa ,,Kostka ci pokaże”.
Nauczycielka kładzie dużą kostkę do gry na środku dywanu, dzieci stoją w kole. Wybiera 
pierwsze dziecko, które podchodzi do kostki i ustawia ją w takiej liczbie oczek jakie powie 
nauczycielka. Następnie wszystkie dzieci wykonują w takiej ilości zadane ćwiczenia. Po 
wykonaniu ćwiczeń uczestnik ze środka wybiera kolejną osobą i zabawa trwa dalej.
- 3 pajacyki,
- 4 przysiady,
- 3 podskoki,
- 1 pompka,
- 2 skłony,
- 3 kroki w przód,
- 2 kroki w tył,
- 4 klaśnięcia.

6. „Cyfra 4” ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.94, 95.
Str.94: Dzieci nazywają cyfrę pisaną i drukowaną. Odszukują cyfrę 4 wśród innych, wska-
zują 4 godzinę, kolorują odpowiednią ilość elementów. Kolorują 
4 pióra w każdym polu.
Str.95: Dzieci nazywają rysunki, w których ukryła się cyfra 4, następnie 
je kolorują. Rysują swój własny rysunek, w którym ukryła się cyfra 4.  Piszą cyfry po śla-
dzie i samodzielnie. Sprzątanie kart pracy i kredek.

7. Zabawa ruchowa ,,Fruwające ptaki”.
Dzieci fruwają podczas gry na tamburyno, na przerwę w muzyce dobierają się w odpo-
wiednią ilość (nauczycielka pokazuje na palcach dłoni) i kucają.
 Opracowała:  Beata Matusiak  
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Spacer w okolicy przedszkola.
Cel: zachęcenie dzieci do codziennych spacerów, przebywania na świeżym powietrzu.

POPOŁUDNIE
„Który to ptak?” –ćwiczenie z książki „Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” cz.1, s.96.
Cel: utrwalenie cyfr od 1 do 4 oraz liczebników porządkowych; kształcenie umiejętności 
określania strony lewej i prawej, przeliczanie w zakresie 6.
Dzieci otaczają pętlą czwartego ptaka licząc od lewej, a następnie od prawej strony. Piszą 
cyfry po śladzie oraz za pomocą łączenia kropek. Na zakończenie liczą pióra w każdym 
polu i wpisują odpowiednią cyfrę.

„Tańczące piórka” -  zabawa ruchowa z ćwiczeniami oddechowymi.
Cel: zwrócenie uwagi na prawidłowy tor oddechowy.
Dzieci otrzymują po jednym piórku, kładą je na dłoni i tańczą z nim w rytm słyszanej 
muzyki. Na przerwę w muzyce dmuchają na swoje piórko. 

„Dzięcioł w drzewo stuka” – zabawa w rytmy.
Cel: kształcenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci.
Każde dziecko otrzymuje jeden kasztan. Nauczyciel wystukuje dowolny rytm. Zadaniem 
dzieci jest odtworzenie tego rytmu uderzając kasztanem o podłogę lub siedzisko krzesełka.

Zabawy w kącikach zainteresowań: lalek, konstrukcyjnym, samochodowym.
Cel: zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad.
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Dzień 4
Temat dnia:  soWa – mąDRa głoWa

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, IV.9, IV.8, IV.2, I.5, IV.2, I.5.
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie norm i zasad.
„Co ukryło się na obrazku? – kolorowanie według kodu. / Trefliki w przed-
szkolu – sześciolatek” cz.1, s.92./
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie kolorów, kształcenie słuchu fone-
matycznego, dzielenie słów na głoski oraz tworzenie słów z podanych głosek.
 „Ptaki do gniazd” – zabawa ruchowa. 
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, poruszanie się bez potrą-
cania innych
„Dmuchamy na piórka” – ćwiczenia oddechowe.
Cel: wzmacnianie mięśni oddechowych, zwiększanie pojemności życiowej 
płuc, zwiększanie ruchomości przepony oraz stawów klatki piersiowej.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 8.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.1, I.7, IV.18, I.8, I.5, I.6, 
I.4, III.5.
• Temat: „Sowa” – malowanie plasteliną i wyklejanie piórkami.
• Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące z użyciem dwóch przyborów jednocze-
śnie – zestaw nr 8.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: przestrzeganie przyjętych zasad, zwrócenie uwagi na używanie form 
grzecznościowych. 
Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy w piaskownicy oraz na urządzeniach 
ogrodowych.
Cel: Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń, przestrze-
ganie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym.
III Realizowane obszary podstawy programowej: IV.1, I.7, IV.18, I.8, I.5, I.6,  
I.4, III.5.
„Sowy i sówki” – ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki”. /”Trefliki w przed-
szkolu – sześciolatek” cz.1., s.93./ 
Cel: zwrócenie uwagi na płynność ruchów ręki podczas łączenia kropek oraz 
prawidłowe trzymanie kredki.
„Co robi sowa?” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, naśladowanie określonych 
zachowań ptaków.
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„Liczymy gołębie na wysokim dębie” – zabawa dydaktyczna.
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 4, ukła-
danie i odczytywanie działań matematycznych, utrwalenie cyfr od 1 do 4;
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Podczas schodzenia się dzieci zabawy dowolnie wybranymi zabawkami.
Cel: zwrócenie uwagi na zgodną, wspólną zabawę, przestrzeganie norm i zasad.

„Co ukryło się na obrazku? – kolorowanie według kodu. / Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek” cz.1, s.92./
Cel: ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie kolorów, kształcenie słuchu fonematyczne-
go, dzielenie słów na głoski oraz tworzenie słów z podanych głosek.
Dzieci kolorują rysunek zgodnie z  podanymi kolorami i mówią co on przedstawia. Na-
stępnie dzieci dzielą słowo „sowa” na głoski i zamalowują odpowiednia liczbę okienek 
pod rysunkiem. W pustych polach rysują przedmioty, rośliny lub zwierzęta, których nazwy 
rozpoczynają się kolejnymi głoskami ze słowa „sowa”.

„Ptaki do gniazd” – zabawa ruchowa. 
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, poruszanie się bez potrącania innych.
Na dywanie porozkładane są krążki, o jeden mniej niż dzieci. Dzieci poruszają się po 
sali. Na hasło „ptaki do gniazd” wskakują do najbliższego krążka. Dziecko, które nie 
znalazło gniazdka siada na dywanie. Zabawa toczy się do momentu, aż zostanie jedno 
gniazdko.

„Dmuchamy na piórka” – ćwiczenia oddechowe.
Cel: wzmacnianie mięśni oddechowych, zwiększanie pojemności życiowej płuc, zwięk-
szanie ruchomości przepony oraz stawów klatki piersiowej.
Każde dziecko otrzymuje jedno piórko i ma za zadanie utrzymania go w powietrzu tak 
długo, jak tylko się da. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę dmuchnięć czy głębo-
kość wdechu.
Inna wersja ćwiczeń w parach:
Zabawa przypomina trochę grę w badmintona, lecz zamiast paletek gramy… powie-
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trzem! Główną zasadą jest naprzemienność: raz jedno dziecko, raz drugie dmucha na 
spadające piórko. Ta osoba, której nie uda się “podbić” piórka, traci punkt.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 8.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Plastyka

Temat: „Sowa” – malowanie plasteliną i wyklejanie piórkami.

Cele:
• zapoznanie z budową ptaków oraz ciekawostkami z życia sowy,
• stwarzanie sytuacji umożliwiających wzbogacanie doświadczeń plastycznych, 
• ćwiczenie mięśni paliczkowych podczas malowania plasteliną,
• wdrażanie dzieci do współdziałania w zespole.

Pomoce: klej, arkusz szarego papieru, kartki z bloku technicznego, plastelina, piórka, ele-
menty sowy do układania na szarym papierze, ilustracje przedstawiające 2 gatunki sów. 

Przebieg:
Zagadka:

Lata, kiedy księżyc świeci,
za dnia w dziuplach drzew się chowa,
bo najlepiej widzi w nocy
bardzo mądra pani …   (sowa)

„Ptaki” - rozmowa na temat ilustracji przedstawiających różne gatunki ptaków. 
Określenie ich cech charakterystycznych: budowa, wielkość, sposób poruszania się, po-
żywienie, pokrycie ciała ptaków. Zwrócenie szczególnej uwagi na omówienie sowy.

Informacje dla nauczyciela:
Sowy to rząd ptaków liczący obecnie dwie rodziny i ponad dwieście gatunków. 
Nasz kraj zamieszkuje zaledwie 13 z nich. Te drapieżne ptaki odżywiają się pokarmem 
zwierzęcym - począwszy od małych owadów, aż po ssaki. Polują na zasadzie czatowania 
oraz niskiego lotu (około 1-3 metry nad ziemią). Niektóre gatunki zdobywają pożywienie 
chodząc po ziemi lub szukają go w koronach drzew. Niektóre sowy konsumują to co jest 
najłatwiej dostępne. Ich dieta jest różnorodna.
Sowa to jedno z nielicznych zwierząt, które może poradzić sobie z kolcami jeża.
Zamieszkują one cały świat. Można je spotkać wszędzie poza Antarktydą. Najczęściej moż-
na je dostrzec w środowisku leśnym, ale przebywają również  w tundrze, terenach trawia-
stych, pustynnych, a także w pobliżu człowieka.
Ciekawą zależnością jest kolor oczu u tych ptaków. Ubarwienie oczu świadczy o aktywności 
sów. Osobniki o pomarańczowych oczach chętniej polują o świcie i zmierzchu. Te z ciem-
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nobrązowymi oczami na polowania wybierają się nocą, zaś sowy o żółtym kolorze oczu są 
aktywne za dnia. Jednak z oczami u tych ptaków związanych jest więcej ciekawostek. Każde 
oko u sowy posiada trzy powieki. Pierwsza z nich służy do mrugania, druga do jego oczysz-
czania, zaś trzecia do spania.
Ciekawostki:
1. Z uwagi na wydłużony kształt oczu, sowy nie są w stanie nimi poruszać. 
Pole widzenia u tych zwierząt jest mocno ograniczone. Natura postanowiła wynagrodzić tę 
niedogodność i umożliwiła sowom obracać głowę nawet o 270°.
2.Kaktusówki są najmniejszymi sowami świata. Zamieszkują one południową część Amery-
ki Północnej. Ciało dorosłego osobnika osiąga długość 14 cm. Ważą zaledwie 40 gramów. 
Średnią żyją od 3 do 6 lat.
3. Skrzydła największych osobników posiadają rozpiętość nawet dwóch metrów.
4. Niektóre sowy mogą ważyć nawet siedem kilogramów.
5. Ptaki te nie budują swoich gniazd.
6. W powietrzu poruszają się bezszelestnie. Umożliwiają im to pióra pokryte meszkiem. 
Znacznie ułatwia im to polowanie - ich ofiary uświadamiają sobie, że są atakowane, do-
piero gdy zauważą nadlatującą sowę.
7. Nie są one w stanie rozróżnić barw. 
8. Jak się można domyślić, sowy nie reagują na polecenia słowne. Jak więc można ją zwa-
żyć? Naukowcy zaprojektowali specjalny kocyk, w który zawijają danego osobnika. Na-
stępnie jest on umieszczany na wadze i badany.
9. Bez względu na płeć posiadają takie samo upierzenie.
10. To jedyna grupa ptaków, których oczy są skierowane do przodu.

„Układamy ptaka” – składanie sowy z elementów (praca w 2 zespołach).
Na dywanie leżą porozkładane części ptaka (sowy): tułów, głowa, szyja, dziób, oczy, 
nogi, skrzydła. Wspólne układanie i naklejanie na szary arkusz papieru. Wskazujemy 
dzieciom kolejność przyklejania elementów. Pierwszą przyklejają głowę sowy (szlarę) po-
tem oczy z dziobem, skrzydła, ogon i nogi. Porównujemy cechy różniące płomykówkę od 
uszatki. Pomocą w prawidłowym rozpoznawaniu poszczególnych elementów każdej  
z sów będą  rysunki  umieszczone z boku arkuszy szarego papieru.

„Rozmowy pewnej sowy” – ćwiczenie z Kinezjologii Edukacyjnej.
Dzieci chwytają prawą dłonią z lewej strony mięsień między szyją, a barkiem i obracają 
głowę w tę samą stronę robią wdech, po czym na wydechu powoli odwracają głowę  
w kierunku drugiego barku, tak daleko, jak to możliwe. W tej samej pozycji ponownie 
biorą wdech i na wydechu wracają do pozycji wyjściowej. Powtarzają to kilkakrotnie na-
śladując przy tym dźwięki wydawane przez różne gatunki sów.

„Sowa mądra głowa” – praca indywidualna.
Każde dziecko otrzymało kartkę z bloku technicznego z narysowanym konturem sowy. 
Zadaniem dzieci jest pomalowanie sowy plasteliną. Następnie dzieci przyklejają okrągłe 
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waciki /oczy/ i malują odpowiednim kolorem. Z żółtej tektury wycinają dzioby i przykle-
jają w odpowiednie miejsce. Na zakończenie doklejają z piórek uszy i skrzydła.

Czynności organizacyjno – porządkowe.
Ekspozycja wykonanych prac.

2. Zajęcia ruchowe – zestaw 8
Temat: Ćwiczenia ogólnokształcące 

z użyciem dwóch przyborów jednocześnie.

• rozwijanie koordynacji ruchowo – wzrokowej,
• nauka ćwiczeń z użyciem dwóch przyborów jednocześnie.

Przybory: krążki, woreczki.

Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.
Cel: przestrzeganie przyjętych zasad, zwrócenie uwagi na używanie form grzecznościo-
wych. 

Wyjście na plac przedszkolny  – zabawy w piaskownicy oraz na urządzeniach ogrodo-
wych.
Cel: Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń, przestrzeganie zasad 
obowiązujących na placu przedszkolnym.

POPOŁUDNIE
„Sowy i sówki” – ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki”. /”Trefliki w przedszkolu – sze-
ściolatek” cz.1., s.93./ 
Cel: zwrócenie uwagi na płynność ruchów ręki podczas łączenia kropek oraz prawidłowe 
trzymanie kredki.
Dzieci rysują sowy i kreślą znaki graficzne za pomocą łączenia kropek. Następnie kolo-
rują ptaki według wzoru.

„Co robi sowa?” – zabawa ruchowa.
Cel: kształcenie szybkiej reakcji na sygnał słowny, naśladowanie określonych zachowań 
ptaków.
Na dany przez nauczycielasygnał słowny  dzieci wykonują określone czynności: 
- sowy polują  (dzieci biegają z głową do przodu i rozpostartymi skrzydłami),
- sowy wypatrują  (dzieci kucają i kręcą głową),
- sowy stroszą i czyszczą piórka  (dzieci kucają i podnoszą same ramiona oraz
                                                  oglądają się to za jedno to za drugie ramię),
- sowy odpoczywają w dzień  (dzieci stoją nieruchomo z rękoma wzdłuż tułowia
                                              i zamkniętymi oczami),
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- sowy przygotowują się do nocnych łowów  (nogi w lekkim rozkroku, ręce w bok, głowa
                                                                   pochylona lekko do przodu).

„Liczymy gołębie na wysokim dębie” – zabawa dydaktyczna.
Cel: doskonalenie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 4, układanie i od-
czytywanie działań matematycznych, utrwalenie cyfr od 1 do 4.
Na tablicy przypięta jest ilustracja przedstawiająca drzewo – dąb. Obok przygotowane są 
sylwety gołębi. Nauczyciel recytuje wiersz (pierwszy wers), a wybrane dziecko przypina 
dwie sylwety gołębi na dębie. Następnie recytuje drugi wers, a wybrane dziecko przypina 
na drzewie tyle sylwet gołębi, ile ich doleciało (2). Nauczyciel mówi trzeci wers, a dzieci 
liczą, ile gołębi siedzi na dębie i układają działanie matematyczne. (4). Nauczyciel recy-
tuje kolejny wers, a wybrane dziecko odpina  z drzewa tyle sylwet gołębi, ile ich odfrunę-
ło (1). Recytacja ostatnich dwóch wersów po których następuje przeliczanie przez dzieci 
gołębi na dębie i układanie działania (4 – 1 = 3).
Nauczyciel może w sposób dowolny zmieniać liczbę gołębi w zależności od możliwości  
i umiejętności matematycznych dzieci w grupie.

„Gołębie” (brak informacji o autorze)
Na wysokim dębie siedziały dwa gołębie.
Było ich za mało, więc dwa doleciało.
I teraz na dębie ile siedzi gołębi? 
Na wysokim dębie siedziały gołębie.
Za dużo ich było, więc jeden odfrunął. 
I teraz na dębieile siedzi gołębi? 

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
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Dzień 5
Temat dnia:  PTasie PRzysmaki

Propozycja wpisu w dzienniku zajęć:

I Realizowane obszary podstawy programowej: I.6, III.4, IV.1, IV.8, I.7, I.5, I.1.
Zabawa z kolegą dowolnie wybraną zabawką.
Cel: wdrażanie do umiejętności wspólnej, zgodnej zabawy z kolegą, odkładanie 
zabawek na swoje miejsce.
Zabawa „Sroczki placki piekły”
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania za pomocą ruchu treści słownej, 
odgrywanie ról w zabawach , odczuwanie radości i zadowolenia.
„Najsmaczniejsze placki w świecie” – rysowanie kredkami.
Cel: kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości.
Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 8.
Czynności toaletowe. 
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed po-
siłkami.
II Realizowane obszary podstawy programowej: IV.2, IV.5, IV.18, I I.10, IV.7, 
I.5, I.4, III.5
• Temat: „Odloty ptaków” – opowiadanie nauczyciela ilustrowane sylwetami 
na podstawie utworu Jolanty Zapała  pt.:  „Przygoda Treflinkiz bocianem”.
• Temat: Zabawy z piosenką  - „ O Boćku który nie odleciał na zimę”.
Słowa i muzyka: Jolanta Zapała
Wyjście na podwórko – zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wyko-
rzystaniem sprzętu terenowego.
Cel: przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy.
III Realizowane obszary podstawy programowej: I.5, IV.9, IV.4, I.7, IV.5, IV.18, 
I.6, I.7, II.8
„Połącz wyraz z obrazkiem” – ćwiczenie z książki Trefliki w przedszkolu – sześcio-
latek” cz.1., s.90.
Cel: ćwiczenia w czytaniu z wykorzystaniem obrazków, kształcenie umiejętno-
ści tworzenia zdań i dzielenia ich na słowa, łączenie zdań z odpowiednim 
obrazkiem.
„Korale jarzębiny dla gościa z dalekiej krainy” – nawlekanie owoców jarzębiny 
na drucik.
Cel: kształcenie umiejętności nawlekania owoców jarzębiny na cienki drucik, za-
poznanie ze sposobem wykonania korali, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo 
podczas pracy.
Zabawa  „Drzewa na wietrze”.
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Cel: ćwiczenie ramion i obręczy barkowej.
Rozwiązywanie zagadek  o ptakach.
Cel: utrwalenie wiadomości o ptakach, rozpoznawanie ich po charakterystycz-
nych cechach, ćwiczenie słuchu fonematycznego oraz spostrzegawczości.
„Lalki gotują ptasie przysmaki” – zabawa tematyczna w kąciku lalek.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania w zabawie określonych czynności, 
utrwalenie ulubionych pokarmów spożywanych przez ptaki.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Rozwijane kompetencje kluczowe:
- rozumienie i tworzenie informacji,
- matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
- osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się,  
- świadomość i ekspresja kulturalna.

RANEK 
Zabawa z kolegą dowolnie wybraną zabawką.
Cel: wdrażanie do umiejętności wspólnej, zgodnej zabawy z kolegą, odkładanie zaba-
wek na swoje miejsce.

Zabawa „Sroczki placki piekły”.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania za pomocą ruchu treści słownej, odgry-
wanie ról w zabawach , odczuwanie radości i zadowolenia.
Nauczyciel przygotowuje opaski z emblematami ptaków występujących w zabawie. Roz-
daje je dzieciom jednocześnie wyznaczając role. Tekst jest czytany przez nauczyciela lub 
mówiony przez dzieci (jeżeli dzieci znają).

Sroczki placki piekły,
z bardzo dobrym smalcem,
ale im się nie udały
bo były z zakalcem.
Sroczki placki piekły,
wrony pomagały,
aż im się ogonki
w smalcu pomaczały.
I przyszedł pan dudek,
przepięknie ubrany,
aż z daleka pięknie pachniał wyperfumowany.
I przyszedł pan bocian
z długimi nogami
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i wyrzucił pana dudka
zamaszyście drzwiami.
I przyszły dwie czaple,
skulone jak babcie.
Chciały też zjeść placki
lecz były niesmaczne.

Po skończonej zabawie przydzielamy role innym dzieciom. Możemy też porozmawiać  
o tym, co należy dodać do placków żeby były smaczne /Przysmak Treflika/.

„Najsmaczniejsze placki w świecie” – rysowanie kredkami.
Cel: kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości.

Zabawy i ćwiczenia poranne - zestaw 8.

Czynności toaletowe. 
Cel: zwrócenie uwagi na dokładne mycie rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkami.

II. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
1. Rozwijanie mowy i myślenia
Zajęcie z sylwetami magnetycznymi

Temat:  „Odloty ptaków” – opowiadanie nauczyciela 
ilustrowane sylwetami napodstawie utworu 

Jolanty Zapała pt. „Przygoda Treflinki z bocianem”.

Cele ogólne: 
• zapoznanie z niektórymi gatunkami ptaków,
• uwrażliwienie na pomaganie ptakom podczas zimy,
• kształtowanie wyobraźni i spostrzegawczości.

Po wylosowaniu sylwet nauczyciel czyta tekst bardzo powoli intonując głos. 
Dzieci czekają na wyczytana sylwetę i przypinają ja wg instrukcji nauczyciela. 
Po przeczytaniu tekstu nauczyciel wywołuje ptaki w locie, które odlatują do ciepłych kra-
jów i dzieci przypinają je pod chmurki. Natomiast nauczyciel przypina karmnik idzieci 
przyczepiają ptaki które zimują w Polsce w karmniku. Wspólnie z nauczycielem omawia-
ją jak należy ptakom pomagać przetrwać zimę. 

„Przygoda Treflinki z bocianem ” tekst Jolanta Zapała.
Słonko świeci już od rana.
Chmurki niebem płyną,
a Treflinka rozśpiewana,
idzie leśną dróżką krzywą
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Podskakuje, liczy drzewa.
Jedno, drugie, trzecie,
słucha uszkiem jak ptak śpiewa,
 o czym śpiewa wiecie? 

Gdy Treflinka się wsłuchała 
w ptasie opowieści,
bardzo szybko zrozumiała 
smutne ptasie wieści.

Pod gałęzią dużej sosny
siedzi mały bociek.
Czy on czeka tu do wiosny? 
Wciąż tylko klekocze.

Co się stało mój bocianie?
Gdzie twoja rodzina? 
Czekasz tutaj na śniadanie? 
Smutna twoja mina.

Bocian spojrzał na Treflinkę
i zapłakał rzewnie.
Pozostanę tu do zimy,
to już całkiem pewne.

Polowałem dziś na żaby,
od samego rana.
Teraz jestem bardzo słaby,
noga jest złamana.

Moje skrzydła biało czarne,
nie wzniosą do nieba.
Szanse moje bardzo marne,
umrzeć będzie trzeba.

Już odloty ptaków były,
ja nie poleciałem.
Bo nie miałem na to siły,
więc w Polsce zostałem .

Teraz przyjdzie zima sroga
i zamarznę sobie.
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Zostaw mnie Treflinko droga.
- Nie !!!! pomogę Tobie!!!!! 

I Treflinka opatrzyła
nogę bocianowi.
Wzięła go do swego domu,
pokazała Treflikowi.

Całą zimę się troszczyli,
o swego bociana.
Razem z nim się też bawili,
do samego rana.

Jakie ptaki odlatują 
hen do ciepłych krajów?
Które ptaki tu zimują?
Czy je dzieci znają ? 

Ptaki które odlatują na zimę do ciepłych krajów: wilga, kukułka, słowik, jaskółka, dudek, 
bocian.
Ptaki, które zimują w Polsce: gołębie, wróble, sikorki, jemiołuszki, myszołowy, kawki, 
gawrony, niektóre gatunki dzięciołów, szpaki

Rozmowa na temat treści: 
- Kogo spotkała Treflinka?  
- Dlaczego bocian nie odleciał do ciepłych krajów?  
- W jaki sposób pomogła Treflinka bocianowi? 
- Jakie ptaki odlatują do ciepłych krajów?
- Jakie ptaki pozostają u nas na zimę? 
- Jak możemy pomóc ptakom przetrwać zimę?

2. Muzyka

 Temat: Zabawy z piosenką „O Boćku który nie odleciał na zimę”
              Słowa i muzyka:. Jolanta Zapała

Cele: 
• umuzykalnienie dzieci,
• rozwijanie poczucia rytmu,
• tworzenie improwizacji muzycznej z podziałem na role.

Pomoce: płyta CD „Trefliki w w przedszkolu – sześciolatek. Sylwety”,  odtwarzacz CD.
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Przebieg:
Zabawa ilustracyjna z podziałem na role do piosenki o boćku który pozostał w Polsce na 
zimę: 
Po wysłuchaniu piosenki i kilkakrotnym potworzeniu tekstu za nauczycielem, dzieci tworzą 
duże kółeczko. Nauczycielka ustawia dziecko (boćka) w środku koła. Można przebrać 
dziecko za bociana. Dzieci będą śpiewać piosenkę z podziałem na role.Bocian w środku  
wraz z nauczycielką odpowiada, dzieci śpiewają do bociana również z nauczycielką ilu-
strując ruchem. Na słowa „kleklekle” bociek naśladuje ruchem rąk klekotanie i stoi na 
jednej nodze, po czym przecząco kiwa palcem jednocześnie stara się śpiewać z nauczy-
cielką. Dzieci w kółeczku również ilustrują ruchem. Podczas pierwszej zwrotki kręcą głową 
i kiwają przecząco palcem wskazującym.Podczas drugiej zwrotki kłaniają się lekko i krę-
cą się w koło wokół własnej osi.Podczas trzeciej zwrotki zaplatają ręce naprzeciw za ra-
miona i pocierają jakby chciały się ogrzać, w tej zwrotce bocian odpowiada… nakarmi-
cie mnie…i pokazuje karmienie rękoma do twarzy.

„Piosenka o boćku który nie odleciał„  sł. i muz. Jolanta Zapała.

1. Boćku, boćku mój bocianie,
nie zjedz żabek na śniadanie.
Kle klekleklekleklekle
nie zjem żabki nie.
Kle klekleklekleklekle
nie zjedz żabki nie. /x2

2. Boćku, Boćku, zostań z nami,
tańcz wesoło z Treflikami.
kle klekleklekleklekle
z wami nie jest źle.
kle klekleklekleklekle
z nami nie jest źle. /x2

3. Boćku z boćkiem się bawimy,
my się zimy nie boimy.
kle klekleklekleklekle
nakarmicie mnie.
kle klekleklekleklekle
nakarmimy Cię.

Zabawa z instrumentem –bębenek.
Zabawa ruchowo naśladowcza na dywanie :
Dzieci siadają po turecku na dywanie, nauczycielka wybiera jedno dziecko, które będzie 
Treflikiem.  Treflik w środku koła siada po turecku i zabiera maskotkę Treflinki którą sadza 
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obok. Nauczycielka mówi wierszyk, dzieci próbują się go nauczyć i powtarzają wraz  
z nauczycielką. Nauczycielka trzyma w ręku bębenek.
Siedzi Treflik w środku koła i tak myśli sobie,  (Treflik trzyma się za głowę)
siedzi myśli w pocie czoła,  (przeciera czoło dłonią)
co ja dzisiaj zrobię?  (dziecko pokazuje wymyśloną figurę i dzieci go naśladują)
Kto wykonał to co ja  (Treflik wybiera inne dziecko z koła i przekazuje mu maskotkę 
                                Treflinki)
Kto z Treflinką liczyć ma? (wybrane dziecko otrzymuję od nauczycielki bębenek i uderza
                                       tyle razy ile wskaże Treflik, pozostałe dzieci liczą uderzenia).
Zabawę można powtórzyć kilka razy.

Wyjście na podwórko – zabawy samorzutnie podejmowane przez dzieci z wykorzysta-
niem sprzętu terenowego.
Cel: przypomnienie o zasadach bezpiecznej zabawy.

POPOŁUDNIE
„Połącz wyraz z obrazkiem” – ćwiczenie z książki Trefliki w przedszkolu – sześciolatek” 
cz.1, s.90.
Cel: ćwiczenia w czytaniu z wykorzystaniem obrazków, kształcenie umiejętności tworzenia 
zdań i dzielenia ich na słowa, łączenie zdań z odpowiednim obrazkiem.
Dzieci czytają proste zdania poprzez łączenie wyrazu z obrazkiem. Słuchają zdań czyta-
nych przez nauczyciela i liczą w nich słowa, a następnie rysują odpowiednią liczbę kresek 
pod zdjęciami. Na zakończenie kolorują pola z kreskami na odpowiedni kolor, odpowia-
dający zdaniom na dole strony.

„Korale jarzębiny dla gościa z dalekiej krainy” – nawlekanie owoców jarzębiny na drucik.
Cel: kształcenie umiejętności nawlekania owoców jarzębiny na cienki drucik, zapoznanie 
ze sposobem wykonania korali, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas pracy.
Rozmowa z dziećmi na temat wykorzystania jarzębiny(pokarm dla ptaków, które przyla-
tują do nas na zimę z dalekiej północy – gile).
Wykonane prace /korale/ dzieci wieszają w kąciku przyrody. Będą one służyły jako po-
karm dla ptaków w czasie zimy.

Informacje dla nauczyciela: 
Jarzębina ceniona jest za dużą zawartość witaminy C, kwasów organicznych i beta-karote-
nu. Zawiera też witaminy z grupy B, PP i K, potas, sód, magnez i miedź.  Stosowana jest  
w leczeniu chorób nerek i wątroby. Potwierdzone jest jej działanie przeciwzapalne. 
Zazwyczaj zwracamy uwagę tylko na walory dekoracyjne dzikich owoców: z jarzębiny dzie-
ci robią korale i jesienne bukiety. Nawet jeśli wiemy, które z owoców są jadalne, to nie 
mamy pojęcia, jak je przyrządzać. Tymczasem są one wyjątkowo wartościowe. Medycyna 
ludowa od stuleci wykorzystuje jej zdrowotne właściwości. Dzikie owoce zbierajmy za mia-
stem, w miejscach oddalonych od zakładów przemysłowych i ruchliwych szos. Owoce dziko 
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rosnące zazwyczaj nie nadają się dojedzenia na surowo, są nawet szkodliwe, ale można  
z nich zrobić przetwory.

Zabawa „Drzewa na wietrze”.
Cel: ćwiczenie ramion i obręczy barkowej.
Dzieci stoją w małym rozkroku, ramiona uniesione w górę. Wykonują skłony w bok, skrę-
ty, skrętoskłony- imitują ruch gałęzi na wietrze.

Rozwiązywanie zagadek o ptakach.
Cel: utrwalenie wiadomości o ptakach, rozpoznawanie ich po charakterystycznych ce-
chach, ćwiczenie słuchu fonematycznego oraz spostrzegawczości.

Ma okrągłe oczy, świetnie widzi w nocy.
Widzi oraz słyszy, poluje na myszy. (sowa) 

Nazywają mnie leśnym doktorem,
bo wiem, które drzewo chore.
Stuk, stuk dziobem stukam
i smacznego kąska szukam.   (dzięcioł)

Kto po gałęziach koziołki fika,
a zimą zjada słoninkę z karmnika? (sikorka)

Przyleciał szary ptaszek,
nad polem dźwięczy jak dzwonek.
Oznajmia wszystkim wiosnę,
bo to jest … .    (skowronek)

Kiedy odlatuje w tropiki na zimę,
każda żabka weselszą ma od razu minę. (bocian)

Wierność tego ptaszka
każde dziecko zna,
gdy inne w ciepłych krajach,
on u nas miejsce ma.   (wróbel)

Dzielenie słów na sylaby i ich przeliczanie.
Nauczyciel wiesza na tablicy  ilustracje przedstawiające rozwiązania poszczególnych za-
gadek. Obrazki są podpisane. Dzieci dzielą słowa na sylaby. Pod obrazkiem umieszcza-
ją tyle kółek ile jest sylab w słowie. Następnie wyodrębniają słowa jedno, dwu i trzy syla-
bowe. Grupują je według liczebności sylab i przeliczają. Na zakończenie wyszukują  
w wyrazach poznane litery i określają ich miejsce.
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„Lalki gotują ptasie przysmaki” – zabawa tematyczna w kąciku lalek.
Cel: kształcenie umiejętności odzwierciedlania w zabawie określonych czynności, utrwa-
lenie ulubionych pokarmów spożywanych przez ptaki.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
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Ref :
Sto lat od Treflika sto lat od Treflinki 
Dziś są Twoje (lub imię dziecka) urodzinki :

Zróbmy razem wielkie koło 
Będzie nam wesoło 
Sto lat sto lat zaśpiewamy 
I całuski damy . 

„Treflikowe Sto lat!”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Piosenki
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1. Złącz paluszek do paluszka 
    co powstanie to kaczuszka 
    kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa 
    dziś kaczuszką jestem ja.
    kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwi 
    dziś kaczuszką jesteś ty 

2. Nosek z noskiem się przywita 
    to zabawa znakomita
    nosek z noskiem raz i dwa 
    Eskimoskiem  jestem ja 
    nosek z noskiem raz dwa trzy
    Eskimoskiem  jesteś ty 

3. Nóżka z nóżką poskakuje  
    Rączka prawa wymachuje  
    Rączka lewa raz i dwa 
    i zabawa trwa/2x

4. Ucho z uchem podsłuchuje
    oko mrugać także umie  
    pięta, palce tup tup tup  
    jeszcze raz tak zrób.

5. A Treflinka jest zielona 
    tańczy z nami jak szalona
    tra lalalalalala 
    dziś z Treflinką tańczę ja.
    tra lalalalalali 
    dziś z Treflinką tańczysz Ty.

Zabawa – „Części ciała”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała
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1.Poznajmy się nawzajem, 
i ty i ty i ja
jest dobrym obyczajem 
gdy imię moje znasz. 
(Treflinka, Treflinek, ….)

2. A gdy już się poznamy
i ty i ty i ja
to dłonie swe podamy
i niech zabawa trwa.

„Piosenka na powitanie”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Piosenki
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Brzuszek do brzuszka
słuchają uszka 
Rączka do rączki 
raz dwa trzy       
Raz jedna nóżka      
raz druga nóżka     
bicie serduszka          
tyk tyk tyk

Głowa do głowy       
usta do mowy          
łokieć do łokcia       
raz dwa trzy           
ręce pod boki          
dwa małe kroki        
z nóżki na nóżkę      
Cyk cyk cyk.

Zabawa „Nóżka do nóżki”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Piosenki
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„Wesołe przedszkole”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Ref: Wesołe Wesołe Przedszkole    
Zatańczmy więc razem w kole 
Przygodo wyruszaj z nami              
Wraz z Treflikami .

1. Wszystkie dzieci i Trefliki 
Tańczą z nami  taka tiki 
Wyginają się na boki   
Znają tańca tego kroki. 

Taka tiki, taka, tiki  szalała 
I zabawa trwa/2x  

2. Nie bądź smutny nie bój żaby 
ruszaj z nami do zabawy 
Weź pokonaj ranne trudy 
Bo w przedszkolu nie ma nudy 
Taka tiki, taka, tiki  szalała 
I zabawa trwa.

Piosenki
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Ref: Znaki znaki kolorowe
znaki drogowe
znaki maja jedną nogę
i wskazują drogę
Zebra przecież dobrze wiesz 
to nie tylko zwierz /2x

1. Gdy czerwone światło świeci 
Stoją grzecznie wszystkie dzieci
gdy zaświeci się zielone 
przejdź na drugą stronę.

2. Przepisy wszyscy znają 
tu je dzieci przestrzegają 
znasz zasady boś nie tchórz 
bezpieczeństwo i już.

„Zebra to nie tylko zwierz”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Piosenki



Przewodnik metodyczny

269

„Literka O”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

O jak oko okulary 
i dwa buty nie do pary 
Otwórz okno zobacz osy 
Olek biegnie całkiem bosy .

Oo Ola oo osa 
Lata osa koło nosa 
olaboga krzyczy Ola 
Odleć oso do Opola. 

Piosenki
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1.Jabłko gruszka śliwka też
zjedz owoce jeśli chcesz

Ref: Mniam mniam witaminki 
dla chłopczyka i dziewczynki.
Mniam mniam witaminki 
dla Treflika i Treflinki

2.Kosz owoców pełen mam
zaraz Treflikowi dam.

„Owocowe witaminki”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Piosenki
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„Literka A”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

A jak Adam i Aniela 
wszystkie buzie rozwesela

1. Jakie imię znasz na A
czy ktoś jeszcze jakieś zna
Ala, Adam i Agnieszka, 
Ania, Alex, Andżelika
Albert, Ada, Adrian, Alan
Aleksandra i Agata.

2. Jaki wyraz znasz na A
czy ktoś jeszcze jakiś zna?
Agrest , azot i agrafka
akordeon i apaszka,
arcydzieło, autoportret
autostrada, arbuz, astma.

3.Czy ktoś jeszcze jakiś zna zna
wyraz, który kończy a
mama, tata, lalka, sala
i piosenka tralalala/2x

Piosenki
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Ref: Jesienny walczyk raz , dwa , trzy
Tańczmy z Treflinką ja i Ty
Jesienne dary każdy zna
Co jesień w koszu  ma.

1. Jesień błądzi po lesie
Jesień grzyby  przyniesie
Jesień a przy niej wrzesień
Kosz pełen liści nam niesie

2. Jesień w sadzie w ogrodzie
Jesień owoce co dzień
Jesień warzywa zdrowe
Przysmaki Treflikowe.

3. Jesień ptaków odlot
Jesień jesienne słoty
Jesień kaprysi deszczem
co jesień przyniesie jeszcze.

„Jesienny walczyk”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Piosenki
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ref: To przysmaki Treflikowe mniam, mniam, mniam
i składniki bardzo zdrowe dam dam, dam
Przepis każdy dobrze zna 
dziś kucharzem jestem ja /2x

1. Kilogram miłości posypać dobrocią 
wystrzegać się złości i upiec go z Ciocią.

2. Pół  kilo uśmiechu by mieć śmieszną minkę
Gdy ciasto gotowe zaprosić rodzinkę

3. Gdy zjesz taki przysmak przestajesz się złościć 
bo przysmak Treflika zawiera kilogram miłości.

„Przysmaki Treflikowe”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Piosenki
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Nasza mama kochana 
Chodzi zadumana 
Czasem myśli i marzy 
Co się dziś wydarzy 

M jak mama M jak miś 
M poznałem dziś .
Motyl, mucha, małpa mak
M wygląda tak.

„Literka M”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Piosenki
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„Sarenka Irenka”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

1. Sarenka Irenka fiju fiju fi
Po lesie biegała hopla hopla hip
Cichutko jak myszka cicho cicho
Schowała się w lisciach żeby sobie śnić.

Ref: Cicho cichuteńko bo sarenka śpi 
Cicho cichutenko niechaj sobie śni/2x

2. Sarenka Irenka fiju fiju fa
Po lesie skakała hopla hopla la 
Jak kózka brykała hopsa hopsa hop 
I nóżkę złamała ojajojajoj.

Ref: Teraz głośno krzyczy ajajajajej
Nie krzycz już sarenko z nami śmiej się śmiej /2x

Piosenki
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Zakochany Tata 
Ciągle Lata i lata  
Nosi spodnie i szelki 
Zbiera morskie muszelki.

Uśmiech ma na twarzy
Ciągle marzy i marzy
Chciałby jeździć Toyotą
złowić rybkę zlotą.

Ref. Zatańcz z Tatą i zaśpiewaj 
Policz w lesie wszystkie drzewa 
T jak Treflik T jak Tomek 
Grajmy w zielone.

„Literka T”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

Piosenki



Przewodnik metodyczny

277

„Piosenka o boćku który nie odleciał”  
słowa i muzyka: Jolanta Zapała

1. Boćku boćku mój bocianie 
nie zjedz żabek na śniadanie
Kle klekleklekleklekle
nie zjem żabki nie.
Kle klekleklekleklekle
nie zjedz żabki nie x2

2. Boćku Boćku zostań z nami
tańcz wesoło z Treflikami
kle klekleklekleklekle
z wami nie jest źle.
kle klekleklekleklekle
z nami nie jest źle x2

3. Boćku z boćkiem się bawimy 
my się zimy nie boimy
kle klekleklekleklekle
nakarmicie mnie
kle klekleklekleklekle
nakarmimy Cię

Piosenki
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