
ZZDDAALLNNEE  NNAAUUCCZZAANNIIEE  

TTEEMMAATT  KKOOPPLLEEKKSSOOWWYY::  NNAASSZZEE  UULLUUBBIIOONNEE  BBAAŚŚNNIIEE  

 

„Baśnie i bajki” 

Środa (2.02.2022 r.) 

Cele ogólne: 

 Rozwijanie koncentracji uwagi, 

 Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

 Doskonalenie umiejętności manualnych 

1. Poranna gimnastyka – „Smoki wawelskie” 

 Dziecko siedzi skrzyżnie na podłodze Rodzic pokazuje dziecku obrazek bajkowego smoka. 

Gdy go zobaczy, wstaje i chodzi na czworaka.  

2. „Bajeczka” – rozmowa na temat wiersza Doroty Gellner. 

„Bajeczka” 

Narysuję zamek. Sama!      

Mamo! Ja się boję smoka! 

Więc uciekam przez krużganki. 

Mijam okna, drzwi i klamki. 

Tu otwarte, tam zamknięte, 

a smok łapie mnie za piętę. 

Na skakance za mną skacze, 

on się śmieje, a ja płaczę. 

Wtem z pomocą biegnie paź: 

– Prędko, do tej wieży właź! 

Razem z wózkiem i z lalkami 

ukryj się za tymi drzwiami! 

Ale smok nie rezygnuje. 

Gryzie kłódkę! Ogniem pluje! 

– Nie rób smoku tyle wrzasku! 



Jesteś tylko na obrazku! 

Zamek też! I złota brama! 

Rysowałam wszystko sama! 

Zaraz się otworzy brama. 

I po złotych wbiegnę schodkach. 

Może w zamku króla spotkam? 

Z wielkim wózkiem pełnym lalek 

przez balową idę salę. 

Tańczą damy i rycerze… 

Kto do tańca mnie wybierze? 

Nikt nie wybrał. Tańczę sama. 

Może jestem źle ubrana? 

Po wysłuchaniu wiersza dziecko odpowiada na pytania: Co narysowała dziewczynka?; W 

jakim miejscu była?; Kogo tam spotkała?; Przed kim uciekała?; Czy to się wydarzyło 

naprawdę?; Co to jest bajka?; Opowiedz o swoich ulubionych bohaterach bajek. 

3. „Pisarz pisze bajkę” – zabawa paluszkowa wg Małgorzaty Barańskiej.  

Dziecko siedzi przy stoliku lub skrzyżnie na podłodze 

 

 Tu literka, tam literka,   Naśladuje wszystkimi palcami pisanie na klawiaturze. 

pisarz piękną bajkę pisze. 

Wszyscy chodzą na paluszkach,  Palcem wskazującym i środkowym jednej ręki spaceruje 

po wewnętrznej stronie drugiej, otwartej dłoni. 

gdy pisze, lubi ciszę.  

Ćśśśś… Mówiąc „ćśśś…”.   przykłada palec wskazujący do ust. 

 

4. Zabawa muzyczno – taneczna „Jadę, płynę, lecę” 

https://www.youtube.com/watch?v=AU2MxfFEYpU&t=166s 

 

5. Praca plastyczna – narysowanie swojego ulubionego bohatera z bajki. 

https://www.youtube.com/watch?v=AU2MxfFEYpU&t=166s


Materiały potrzebne: kartka A4, kredki, bibuła, klej. 

„Zapraszamy na przedstawienie” 

Czwartek (3.02.2022 r.) 

Cele ogólne: 

 Rozwijanie koncentracji uwagi, 

 Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

 Doskonalenie umiejętności manualnych, 

 Ćwiczenie umiejętności przeliczania w zakresie 0-4 

 

1. Poranna gimnastyka przy piosenki „Głowa, ramiona, kolana, pięty”-  rozwijanie 

sprawności fizycznej dzieci. 

2. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Powtarzamy rytm” 

Rodzic wystukuje rękoma prosty rytm a dziecko powtarza go klaszcząc, uderzając dłońmi o 

uda, tupiąc. 

3. „Teatrzyk w przedszkolu” – rozmowa na podstawie opowiadania rodzica.  

Rodzic opowiada dziecku o tym, czym jest teatr; kto występuje w teatrze; co dzieje się w 

teatrze itp. Rodzic może również pokazać dziecku albumy, obrazki i zdjęcia dotyczące teatru. 

4. „Smok” – zabawa rozwijająca koncentrację uwagi.  

Rodzic umawia się z dzieckiem, że na słowo smok, smoki klaszcze w ręce i mówi bęc. 

Następnie czyta dziecku krótkie opowiadanie, akcentując słowo smok. 

Smoki fajne to stworzenia, jak najbardziej do lubienia. 

Smok Wawelski w szczególności, bardzo kocha swoich gości. 

Nie są groźne, lecz kochane, czasem kiepsko postrzegane. 

A to źle bo takie smoki, mają często swe uroki. 

Są przyjazne, lubią ludzi, tylko nieraz im się nudzi. 

Chętnie by się pobawiły, jakiś spektakl przedstawiły. 

O księżniczce i rycerzach, z wielkim mieczem i w pancerzach. 

W piłkę chętnie by pograły, z dziećmi sobie pobiegały. 

Piękny byłby taki świat, ze smokami za pan brat. 

 



5. Przeliczanie od 0-4, 4-0 na kredkach. 

6. Praca plastyczna – próba narysowania bajkowych aktorów na scenie w teatrze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Lubię słuchać, lubię opowiadać” 

Piątek (4.02.2022 r.) 

Cele ogólne: 

 Kształtowanie sprawności fizycznej – wzmacnianie ogólnej sprawności, 

 Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, 

 Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence, 

 Doskonalenie sprawności manualnej. 

1. Poranna gimnastyka – „Tuptaj średniaczku – Pan Miłosz” 

https://www.youtube.com/watch?v=bZnfkuZMQ9Q&t=171s 

2.  Aktor – nauka na pamięć wiersza Zbigniewa Dmitrocy 

Aktor nigdy się nie nudzi, 

Bo co rusz gra innych ludzi, 

Raz gra księcia, raz kelnera, 

czasem nawet bohatera. 

3. „Wróć do mnie” – zabawa bieżna.  

Dziecko ustawia się w całej pokoju. Przed sobą trzyma balonik.Na sygnał R. odbija balon i 

stara się go złapać.  

4. „Balonowa głowa” – zabawa z elementem czworakowania.  

Dziecko chodzi na czworaka po całym pokoju i toczy balonik głową. 

5. „Latające baloniki” – zabawa z elementem skoku.  

Dziecko podbija balonik do góry i podskakuje, żeby go złapać. 

6. „Zagadki Tropicieli” – odgadywanie zagadek interaktywnych. 

R. prezentuje zagadki słowne i dźwiękowe związane z tematem tygodnia. Po udzieleniu 

odpowiedzi przez dzieci przedstawia im poprawne rozwiązanie. (przykłady: mikrofon, szelest 

przekładanych kartek w książce etc.) 

7. „Korona dla króla” – zabawa plastyczna.  

Dziecko siedzi i obserwuje, jak R. wykonuje rysunek z jednoczesną recytacją wiersza.  

„Korona” A. Maćkowiak 

Znowu chcesz się bawić?  

https://www.youtube.com/watch?v=bZnfkuZMQ9Q&t=171s


Już pomocą służę!  

Narysuj prostokąt otwarty na górze.  

Teraz kilka kresek skośnie ułożonych.  

No i nasz rysunek prawie już gotowy.  

Korona jest złota, u nas żółta będzie.  

Pokoloruj ładnie, uznanie zdobędziesz. 

 

Następnie R. rysuje na pionowo przypiętej kartce, a dziecko w powietrzu. Na koniec dziecko 

samo rysuje koronę podczas recytacji wiersza. Następnie koloruje je na kolor, o jakim mowa 

w wierszu – żółty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

mgr Aleksandra Kurysz 

mgr Urszula Abratkiewicz 

(„R” – Rodzic) 


