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Roczne przygotowanie przedszkolne | Trampolina do szkoĄy | dla dziecka

TraPSoliQa Go szkoĄ\

8QLZHUVDOQ\]HVWDZÉZLF]HĆXPRľOLZLDMÇF\SUDFÛ]bG]LHÉPLRb]UµľQLFRZDQ\P
SR]LRPLHXPLHMÛWQRĝFL

7UDPSROLQDGRVXNFHVX

ȏU]HWHOQLHSU]\JRWRZXMHODWNLGRQDXNLSLVDQLDF]\WDQLDLbOLF]HQLD
ȏNĄDG]LHQDFLVNQDUR]ZµMVSRĄHF]Q\HPRFMRQDOQ\LbSV\FKRUXFKRZ\
ȏXF]\ORJLF]QHJRP\ĝOHQLD
ȏSRPDJDUR]ZLMDÉLbXWUZDODÉQDE\WHXPLHMÛWQRĝFL
PAKIET DLA DZIECKA

Ζ6%1

PAKIET PODSTAWOWY
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ȏKarty pracy cz. 2
ȏKarty pracy cz. 3
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PUBLIKACJE DODATKOWE

ȏKarty zbliterami ibKarty matematyczne
ȏZabawy edukacyjne
ȏUmiem wiÛcej
ȏCzarodziejskie obrazki
ȏKarty do diagnozowania gotowoĝci
szkolnej

PAKIET DLA NAUCZYCIELA ]DZLHUDUµZQLHľSDNLHWGODG]LHFND
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7UDPSROLQDWUDPSROLQD
6NDF]ÇQRJLLbF]XSU\QD
:bWDNLVSRVµEQLHW\SRZ\
:LHG]DZSDGDQDPGRJĄRZ\

KsztaĄtowanie gotowoĝci do nauki czytania
Karty pracy cz. 1
8WUZDODQLH]QDNXJUDȴF]QHJROLWHU\
F]\WDQLHJOREDOQHZ\UD]µZÉZLF]HQLD
ZbUR]SR]QDZDQLXJĄRVHN

uU

0aĄgorzata StrzaĄkowska

NUDA NIE 0A WSTÚPU
KARTY PRACY
.DUW\]DZLHUDMÇUµľQRURGQH]DGDQLD
LbÉZLF]HQLDSU]\JRWRZXMÇFHGRQDXNL
SLVDQLDF]\WDQLDLbOLF]HQLDUR]ZLMDMÇFH
P\ĝOHQLHSU]\F]\QRZRVNXWNRZH
XĄDWZLDMÇFHRGNU\ZDQLH]DOHľQRĝFL
NRMDU]HQLHLbJUXSRZDQLH
:bNDUWDFKSUDF\]QDMGXMÇVLÛNDONLNWµUH
PRJÇE\ÉZ\NRU]\VWDQHZbGRZROQ\P
PRPHQFLHSURZDG]HQLD]DMÛÉ

KÆCIK ARTYSTY
:VSLHUDUR]ZµMVDPRG]LHOQRĝFL
Z\REUDļQLLbVSUDZQRĝFLPDQXDOQHM

ZABAWY EDUKACYJNE

Ula
1.

ufoludek

ul

KÇcik artysty
.DUW\]bWHNVWDPL
GRF]\WDQLDGOD
FKÛWQ\FK.DUW\VÇ
XĄRľRQH]JRGQLH
]bNROHMQRĝFLÇ
ZSURZDG]DQLDOLWHU

Posłuchaj wierszyka. Wyszukaj na ilustracji jak najwięcej elementów,
w których nazwach słyszysz głoskę u.

Karty pracy cz. 1
ĽDUWREOLZ\
ZLHUV]\NQDWHPDW
SUH]HQWRZDQHM
OLWHU\XĄDWZLDMHM
]DSDPLÛWDQLH

Tata ma

Uu
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ul

mama

tata

. Tam dom Adama.

Mama ma

PUBLIKACJA DODATKOWA

Memo obrazkoweSudokuOkienko
sylaboweLbZLHOHLQQ\FKȂGRZ\NRU]\VWDQLD
ZbFLÇJXFDĄHJRURNX

Adam

To mama. A to Ada.
Tu dom

U – urządza urodzinki.
U – uwielbia upominki.
U – upiecze kurze udka.
U – ugości ufoludka.
U – w urzędzie urzęduje…
I gdzie jeszcze się znajduje?

52 BARWY JESIENI

Ada

to dom

.
.

Ada ma

.

Adam ma

.

to dom

.

.

7UDPSROLQDGRV]NRï\Karta 9

Litery ibliczby Ȃ plansze dydaktyczne
:SURZDG]DQLHNROHMQ\FKOLWHUMHVWVNRUHORZDQH
]bWHPDWDPLNWµUHUHDOL]XMHQDXF]\FLHO
(plansze wbmateriaĄach dla nauczyciela 
© Wydawnictwo Szkolne PWN

Przygotowanie do nauki pisania
1.

1. Rysuj wzory po śladzie, a potem samodzielnie.

Narysuj po śladzie wzory na balonie. Dorysuj przyjaciół, którzy polecą z tobą
w podróż balonem.

Karty zbliterami
ibKarty matematyczne

Karty pracy cz. 4
5\VRZDQLHSRĝODG]LH
NRORURZDQLHUR]ZLMDQLH
NUHDW\ZQRĝFL6]ODF]NL
Ȍ]DV]\WHȋZbLOXVWUDFMH

PUBLIKACJA DODATKOWA

2. Pokoloruj rysunek według własnego pomysłu.

ÈZLF]HQLDJUDȴF]QH
SU]\JRWRZXMÇG]LHFNR
GRSLVDQLDU\VRZDQLH
SRĝODG]LHU\VRZDQLHSR
OLQLDFKEH]RGU\ZDQLD
UÛNLNRĆF]HQLHU\VXQNµZ
NRORURZDQLHVWRVRZDQLH
UµľQ\FKWHFKQLN
SODVW\F]Q\FK

1.

3. Napisz litery N, n po śladzie.
Rysuj po śladzie konika i dokończ go kolorować.

balon
WAKACYJNE PRZESTROGI 59

NNNNNNNNNNN
nnnnnnnnnn
Karta 15

KÇcik artysty
:]RU\GRU\VRZDQLD
SRĝODG]LH]JRGQLH
]bNLHUXQNLHPNUHĝOHQLD

© Wydawnictwo Szkolne PWN

Karty pracy cz. 4
ÈZLF]HQLDJUDIRPRWRU\F]QH
UR]ZLMDMÇVSUDZQRĝÉPDQXDOQÇ
LbZ\REUDļQLÛ
ȏ.DUW\GRGDWNRZH
]b7UDPSROLQNLHP

7UDPSROLQDGRV]NRï\Karta 2

© Wydawnictwo Szkolne PWN

42 KARTA DODATKOWA Z TRAMPOLINKIEM

ȏ.DONDWHFKQLF]QDZbNDľGHM
F]ÛĝFLNDUWSUDF\GRGRZROQHJR
Z\NRU]\VWDQLD
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KsztaĄtowanie umiejÛtnoĝci matematycznych
1.

KÇcik artysty
/LF]PDQ\GRG]LDĄDĆPDQLSXODF\MQ\FKSRGF]DV
]DEDZPDWHPDW\F]Q\FK

Posłuchaj wierszyka o liczbie 8. Obrysuj kształt cyfry 8.

'RVNRQDOHQLHSU]HOLF]DQLDWZRU]HQLD]ELRUµZ
LbSRUµZQ\ZDQLDOLF]HEQRĝFLHOHPHQWµZZb]ELRU]H

Karty pracy cz. 3
ĽDUWREOLZ\
ZLHUV]\NQDWHPDW
SUH]HQWRZDQHM
OLF]E\XĄDWZLDMHM
]DSDPLÛWDQLH

Nareszcie przyszła prawdziwa zima,
białe szaleństwo się z nią zaczyna!
Jakże przyjemnie i jak wesoło:
osiem saneczek stoi wokoło!

2. Połącz postacie dzieci z sankami. Czy dla wszystkich wystarczyło sanek?

Karty pracy cz. 3
$WUDNF\MQHLOXVWUDFMHZbNWµUH
]RVWDĄ\ZSLVDQHV]ODF]NLUR]ZLMDMÇ
VSUDZQRĝÉPDQXDOQÇLbSREXG]DMÇ
Z\REUDļQLÛ
5R]ZLMDQLHP\ĝOHQLDSU]\F]\QRZR
VNXWNRZHJRÉZLF]HQLDZbOLF]HQLX

1.

1. Rysuj wzór po śladzie.

Pokoloruj na ilustracji cztery tulipany na żółto i pięć na czerwono. Ile tulipanów
zostało pokolorowanych? Dokończ kolorowanie ilustracji.

2. Odszukaj na ilustracji dziewięć czekoladowych zajączków.

2. Napisz liczbę 4 po śladzie.

4 4 4 4 4 4 4 4 4

22 SPORTY ZIMOWE

3. Policz koty i psy. Pokoloruj okienko z liczbą wskazującą, ile jest kotów i ile jest psów.

Karty zbliterami
ibKarty matematyczne

PUBLIKACJA DODATKOWA

Doskonalenie
XPLHMÛWQRĝFLSU]HOLF]DQLD
ÉZLF]HQLHSLVDQLDF\IU
SRĝODG]LH

4
Karta 4
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60 WESOŁA WIELKANOC

WESOŁA WIELKANOC 61

Rozbudzanie zainteresowaĆ przyrodniczych
1.

Przyjrzyj się ilustracji. Nazwij przedstawione na niej zwierzęta.
Powiedz, które zwierzęta znajdują się najdalej, a które – najbliżej,
które są najwyżej, a które najniżej.

Karty pracy cz. 1
$WUDNF\MQDLbUµľQRURGQDV]DWD
JUDȴF]QDUR]EXG]DFLHNDZRĝÉ
LbXZUDľOLZLDQDSLÛNQR
RWDF]DMÇFHJRĝZLDWD

Karty pracy cz. 2
=ZUµFHQLHXZDJLQD
]PLDQ\]DFKRG]ÇFH
ZbSU]\URG]LH]LPÇ
XZUDľOLZLHQLH
QDSRWU]HE\]ZLHU]ÇW

1.
30 WITAMY PANIĄ JESIEŃ

bielak

lis

sarna

Opowiedz, co się zdarzyło myszce w jesienny poranek. Kolejność zdarzeń wskazuje
liczba kropek w okienkach. Nadaj zwierzątkom imiona i podziel je na sylaby, klaszcząc.
Wymyśl własny tytuł historyjki.

16 CZY ZWIERZĘTA LUBIĄ ZIMĘ?

poniedziałek

piątek

© Wydawnictwo Szkolne PWN

KÇcik artysty
2EVHUZDFMD]MDZLVN
DWPRVIHU\F]Q\FKSU]H]
NROHMQHGQLW\JRGQLD
U\VRZDQLHSLNWRJUDPµZ

Przyjrzyj się, jak zwierzęta zmieniają swój wygląd na zimę. Nazwij je.
Pod podpisami nalep takie same wyrazy. Powiedz je sylabami i wyklaszcz.

WITAMY PANIĄ JESIEŃ 31

7UDPSROLQDGRV]NRï\Karta 23

Karty pracy cz. 1
7UHĝFLSU]\URGQLF]H
]RVWDĄ\ERJDWR
]LOXVWURZDQH

1.

wtorek

sobota

środa

niedziela

czwartek

Karty pracy cz. 1
+LVWRU\MNLREUD]NRZH
]DFKÛFDMÇGRZ\SRZLHG]L
LbÉZLF]ÇP\ĝOHQLH
SU]\F]\QRZRVNXWNRZH

7 dni

Mokry poranek.
WITAMY PANIĄ JESIEŃ 35
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Roczne przygotowanie przedszkolne | Trampolina do szkoĄy | dla dziecka

KsztaĄtowanie dojrzaĄoĝci spoĄeczno-emocjonalnej
1.

Wychowanie przez sztukÛ

W jakim nastroju są dzieci przedstawione na rysunkach? Nalep pod każdym
portretem buzię z odpowiednim wyrazem twarzy.

Karty pracy cz. 1
2NUHĝODQLHHPRFMLLbQDVWURMX
ȂNV]WDĄWRZDQLHXPLHMÛWQRĝFL
SR]\W\ZQHJRSRVWU]HJDQLD
VLHELHLbLQQ\FK

KÇcik artysty
%XG]HQLH
]DLQWHUHVRZDQLD
G]LHĄDPLV]WXNL
UR]ZLMDQLHZ\REUDļQL
WZµUF]HM

2. Narysuj swój portret, pokazujący, w jakim dzisiaj jesteś nastroju. Co wprawiło cię
w ten nastrój?

A kuku! To tylko ja!

Tu jest pusto.

10 RAZEM JEST WESOŁO

7UDPSROLQDGRV]NRï\Karta 15

Skarby do zabawy.

Pora na sen.

Ojej, ratunku!

Jaki ogromny zamek!

KÇcik artysty
6WRVRZDQLHUµľQ\FKWHFKQLN
SODVW\F]Q\FKUR]ZLMDQLH
NUHDW\ZQRĝFLG]LHFND

KÇcik artysty
8NĄDGDQLHLbRSRZLDGDQLH
KLVWRU\MHNREUD]NRZ\FK

7UDPSROLQDGRV]NRï\Karta 31
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7UDPSROLQDGRV]NRï\Karta 34

© Wydawnictwo Szkolne PWN

Zabawy manualne prace p
przestrzenne

KÇcik artysty
1LFWDNQLHFLHV]\G]LHFNDMDN
VDPRG]LHOQLHZ\NRQDQDSUDFD
']LHFNRPDPRľOLZRĝÉZ\NRQDQLD
7UDPSROLQNDNWµU\EÛG]LHPX
WRZDU]\V]\ĄSRGF]DV]DEDZ
ZbFLÇJXFDĄHJRURNX

Zabawy edukacyjne

PUBLIKACJA DODATKOWA

:]ERJDFDQLHVĄRZQLFWZD
LbSU]\JRWRZDQLH
GRQDXNLF]\WDQLD

ta

na

ok

ki

ma

ga

lo

ce

gu

ta

mo

ty

na

no

no

ga

ce

dy

WZÓR

ki

ce
ta

ta

ok

ty
no

mi

ma

ma
lo

dy

nu

my

gu

ma

mo

my

do

da

ko

ny

no

da

ce

ny

mi
nu
do

KÇcik artysty
Naklejki na
NDUW\SUDF\
GODNDľGHJR
G]LHFND

ko

KÇcik artysty
:GUDľDQLHGR
VZRERGQHJR
LPSURZL]RZDQLD
NV]WDĄWRZDQLH
XPLHMÛWQRĝFL
Z\SRZLDGDQLDVLÛ

maska

laska

las

pas

.DUWDļ2NLHQNRV\ODERZH

© Wydawnictwo Szkolne PWN

Zabawy edukacyjne

7UDPSROLQDGRV]NRï\Karta 39

© Wydawnictwo Szkolne PWN

jagody

lody

młotek

płotek

.DUWDļ0HPRREUD]NRZH

biedronka skarbonka

brama

PUBLIKACJA DODATKOWA

5R]ZLMDQLH
VSRVWU]HJDZF]RĝFL
SU]\JRWRZDQLHGRQDXNL
F]\WDQLD

rama
© Wydawnictwo Szkolne PWN
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Roczne przygotowanie przedszkolne | Trampolina do szkoĄy | dla nauczyciela

Program wychowania
przedszkolnego

Krok po kroku pomagamy przygotowaÉ dzieci do szkoĄy


7UHĂFLSURJUDPRZH

OBSZAR 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

Liczenie

Orientacja przestrzenna

Zakres Poziom umiejętności i wiadomości dziecka najmłodszego

3URJUDPZ\FKRZDQLDSU]HGV]NROQHJRNWµUHJR
DXWRUNDPLVÇ-RODQWD.RSDĄDLb(OľELHWD7RNDUVND
]RVWDĄ]QRZHOL]RZDQ\]JRGQLH]b3RGVWDZÇ
SURJUDPRZÇZ\FKRZDQLDSU]HGV]NROQHJR
(5R]SRU]ÇG]HQLH0(1]bGQLDPDMDbU
']8]bGQLDF]HUZFDbUSR]b RUD]
Z]ERJDFRQ\RbGZDQRZHREV]DU\

Program
wychowania
przedszkolnego
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Miara

OBSZAR 17.3U]\JRWRZDQLHGRSRVĄXJLZDQLD
VLÛMÛ]\NLHPPQLHMV]RĝFLQDURGRZHMOXE
HWQLF]QHMOXEMÛ]\NLHPUHJLRQDOQ\PG]LHFL
QDOHľÇF\FKGRPQLHMV]RĝFLQDURGRZ\FK
LbHWQLF]Q\FKRUD]VSRĄHF]QRĝFLSRVĄXJXMÇFHM
VLÛMÛ]\NLHPUHJLRQDOQ\PRbNWµU\FK
PRZDZbXVWDZLH]bGQLDVW\F]QLDbU
RbPQLHMV]RĝFLDFKQDURGRZ\FKLbHWQLF]Q\FK
WQLF]Q\FK
RUD]RbMÛ]\NXUHJLRQDOQ\P

Figury geometryczne

OBSZAR 16.3U]\JRWRZDQLHG]LHFL
GRSRVĄXJLZDQLDVLÛMÛ]\NLHPREF\P
QRZRľ\WQ\P

Poziom umiejętności i wiadomości dziecka starszego

− wskazuje główne części swojego ciała i określa te części
ciała u innej osoby
− stosuje określenia oznaczające położenie przedmiotów
w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, za, pod, przed
− umie poruszać się w podanym kierunku, np. iść do
przodu, do tyłu

− nazywa i wskazuje części ciała, uwzględniając takie
szczegóły, jak stopa, dłoń, kolano, łokieć
− określa położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała, używając wyrażeń: przede mną, za mną, z boku
− wskazuje i nazywa położenie przedmiotów w przestrzeni: między, wyżej, niżej, bliżej, dalej
− próbuje określić prawą i lewą stronę swojego ciała,
pokazując, np. prawą nogę, lewą rękę
− potrafi poruszać się w przestrzeni w wyznaczonym
kierunku i rozumie polecenia: idź przed siebie, cofnij
się, stań z boku

− umie prawidłowo policzyć minimum 3 przedmioty
− liczy w zakresie 3 i dalej (zależnie od swoich umiejętności), nie pomijając żadnego elementu
− liczy elementy pojedynczo, zapamiętując, które zostały
policzone
− posługuje się właściwie liczebnikami głównymi, używa
ich w naturalnych sytuacjach
K wypowiada poprawnie liczebniki, dotykając lub
wskazując kolejne przedmioty
− tworzy zbiory przedmiotów według określonej cechy,
np. koloru, przeznaczenia
− potrafi ocenić liczebność, posługując się określeniami:
dużo, mało
− określa liczebność zbiorów w zakresie 3 i dalej

− umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
K potrafi policzyć 5 przedmiotów i więcej (w miarę
potrzeby pomaga sobie, np. licząc na palcach)
K obejmuje liczeniem wszystkie elementy bez względu
na ich układ
K wie, że ostatni policzony przedmiot i ostatni wymieniony liczebnik oznaczają wynik liczenia
− używa liczebników głównych i porządkowych w codziennych sytuacjach
− tworzy zbiory przedmiotów i wyodrębnia podzbiory
według dwóch cech, np. wielości i koloru
− sprawdza równoliczność dwóch zbiorów w działaniu
poprzez dokładanie do jednego zbioru takiej samej
liczby elementów drugiego zbioru lub dobieranie po
jednym elemencie z każdego zbioru
− potrafi określić liczebność zbiorów, stosując wyrażenia: tyle samo, więcej, mniej
K rozumie, że różnica liczebności zbiorów nie zależy
od wielkości liczonych elementów
− wyznacza, działając na konkretach, wynik dodawania
i odejmowania w zakresie 5 i więcej, dokładając przedmioty i ustalając, ile jest razem, odkładając przedmioty
i licząc, ile zostało
− rozumie określenie para

− rozróżnia i nazywa kształt koła
− umie wyszukać przedmioty w kształcie koła spośród
innych
− układa kompozycje z płaskich figur geometrycznych

− rozróżnia i nazywa kształty figur geometrycznych płaskich i przestrzennych, takich jak koło, kwadrat, trójkąt,
kula
− odwzorowuje poznane kształty figur płaskich w różny
sposób: ruchem, rysując, wydzierając z papieru, układając ze sznurka czy za pomocą drucików kreatywnych
− układa kompozycje z klocków w kształcie figur geometrycznych
− odtwarza proste układy przestrzenne utworzone z klocków, pudełek różnego kształtu lub innych brył geometrycznych

− potrafi porównywać przedmioty:
K określa ich wielkość: mały − duży, gruby − cienki
K określa ich długość: długi − krótki,
K określa ich wysokość: wysoki − niski
− rozróżnia ciężar przedmiotów o wyraźnej różnicy ich
wagi, używając wyrazów: ciężki − lekki

− potrafi porównać wielkość przedmiotów, używając określeń:
mały, mniejszy, duży, większy, gruby, grubszy, cienki, cieńszy
− określa długość przedmiotów, używając określeń taki
sam, długi, dłuższy, krótki, krótszy
K podejmuje próby mierzenia długości: krokami, stopa
za stopą, wybraną miarą, np. paskiem papieru,
sznurkiem
− dostrzega różnicę w wysokości przedmiotów, używając
określeń: niski, niższy, wysoki, wyższy
− ocenia ciężar przedmiotów, używając określeń: lekki,
lżejszy, ciężki, cięższy

Program wychowania
przedszkolnego
:bSURJUDPLHV]F]HJµĄRZR
RPµZLRQRREV]DUµZ
Z\RGUÛEQLRQ\FK
ZbRERZLÇ]XMÇFHM
SRGVWDZLHSURJUDPRZHM

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
Paědziernik

Tematy tygodniowe:
Tydzień 5. Album rodzinny
Tydzień 6. Jesteśmy bezpieczni na drodze
Tydzień 7. Barwy jesieni
Tydzień 8. Jesienne zabawy z tatą

Zabawy ruchowe:
Zabawa równoważna „Na drugą stronę po kładce”
Zabawa rzutna „Traf i zdobądź punkty”
Zabawy skoczne „Przeskocz przez kałużę”,
„Kto dalej?”
TEMAT TYGODNIA:
3RGVWDZD
SURJUDPRZD

Przewodnik metodyczny
ze scenariuszami zajÛÉ cz. 1
3ODQ\SUDF\Z\FKRZDZF]R
G\GDNW\F]QHMSU]\JRWRZDQH
VÇQDNDľG\PLHVLÇF=DZLHUDMÇ
WHPDW\W\JRGQLRGQLHVLHQLDGR
SRGVWDZ\SURJUDPRZHMVSRVRE\
UHDOL]DFMLRUD]SU]HZLG\ZDQH
RVLÇJQLÛFLDG]LHFL

Ćwiczenia poranne:
Zestawy: I, V, VI, VII
Ćwiczenia gimnastyczne:
Zestawy: I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X

Zabawa z czworakowaniem „Slalom na czworakach”
Zabawy z mocowaniem i dźwiganiem „Siłacze”,
„Przepychanka”

Album rodzinny
6SRVRE\UHDOL]DFML

3U]HZLG\ZDQHRVLÈJQLÚFLDG]LHFL

I 1, 3, 5
III 1, 3, 4
IV 1
VI 5
VII 2
IX 2
X 1, 2, 3
XIV 1, 3, 6
XV 1, 3, 6

M zabawa „Przesyłam wiadomość” – ćwiczenie koncentracji uwagi, doskonalenie zmysłu dotyku
M @8lądanie albumów zdjęć rodzinnych przyniesionych przez dzieci
M Nzego brakuje?” – ćwiczenie w spostrzeganiu
i logicznym myśleniu
M \wiczenia grafomotoryczne – KP1, ćw. 1,
s. 37
M zajęcia „Przedstawiam moją rodzinę” –
struktura rodziny, uświadomienie potrzeby
dbania o przyjaźń, miłość i szacunek
w rodzinie
M zabawa „Deszcz wizytówek”
M @8lądanie aparatu fotograficznego – rozmowa o jego działaniu, budowie i zastosowaniu
M zabawa badawcza „Jak działa aparat fotograficzny?”
M N'@5zina Adama” – KP1, ćw. 1, s. 38
M wprowadzenie znaku graficznego litery a, A
M \wiczenia grafomotoryczne – zapamiętanie
kształtu litery – KP1, s. 36
M DSuchanie wiersza T.9wastek-Latuszkowej
Album rodzinny
M układankaN'@5zina” – poznanie charakterystycznych cech wyglądu człowieka w różnych etapach życia
M wyszukiwanie w sali przedmiotów, których
nazwy zaczynają się głoską a – KP1, ćw. 1,
s. 36
M zabawa dramowa „Kim jestem?”
M N#@;a rodzina” – rysunek kredką ołówkową

M potrafi współdziałać podczas zabawy
M wypowiada się na temat rodziny, nazywa poprawnie jej
członków
M 49]tnie uczestniczy w rozmowach
M Dwobodnie wypowiada się na różne tematy
M potrafi wykonywać czynności manipulacyjne
M rozumie znaczenie słów
M umie dobierać rymy do podanych słów
M potrafi zadać pytanie
M przedstawia się imieniem i nazwiskiem
M rozumie pojęcia: rodzice, dom rodzinny, rodzeństwo
M wywiązuje się z własnych obowiązków w rodzinie
M zna zawody rodziców, potrafi o nich opowiedzieć
M zna dzieje swojej rodziny
M 8romadzi doświadczenia konstrukcyjne i techniczne
M projektuje, planuje, porównuje i sprawdza w toku działania
M zna podstawowe urządzenia techniczne, ich przeznaczenie
i wie, jak bezpiecznie z nich korzystać
M @5<rywa i rozwija swoje zdolności
M poznaje otaczający świat za pomocą zabaw plastyczno-konstrukcyjnych
M wykazuje płynność i dokładność ruchu ręki w trakcie
wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych
M 5@<@nuje syntezy i analizy prostych wyrazów
M @powiada treść rysunków, tworząc rozbudowane
wypowiedzi
M Dtosuje różne techniki plastyczne
M potrafi określić kierunki na kartce papieru
M przełamuje własną nieśmiałość
M zadaje i odgaduje zagadki pantomimiczne
M panuje nad natężeniem głosu, mimiką, gestem
M 49]tnie uczestniczy w rozmowach
M Dwobodnie wypowiada się na różne tematy
M potrafi zadać pytanie i potrafi prowadzić dialog

I 1, 2, 3, 5
IX 2
XIII 4
XIV 3, 6
XV 1

M zabawa integrująca grupę „Domino”
M zabawa „Długie i krótkie dźwięki”
M zabawa dydaktyczna „Ubieramy misia” –
doskonalenie umiejętności orientowania się

M potrafi współdziałać podczas zabawy
M akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
M umie pracować w zespole
M posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów
w stosunku do innych przedmiotów i do siebie
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Scenariusze metodÇ projektów
:bNDľGHMF]ÛĝFLSU]HZRGQLND
QDXF]\FLHORGQDMG]LH
bSURSR]\FML]DMÛÉUHDOL]RZDQ\FK
PHWRGÇSURMHNWµZV]F]HJµOQLH
SU]\GDWQÇZbSU]\JRWRZDQLX
G]LHFLGRSRGMÛFLDQDXNL
ZbV]NROH

SCENARIUSZE ZAJ}m – Wrzesieñ

Scenariusz zajÛÉ
6FHQDULXV]H]DMÛÉ
SU]\JRWRZDQH
]RVWDĄ\QDNDľG\
G]LHĆW\JRGQLD
ZbSRG]LDOH
QDDNW\ZQRĝÉ
SRUDQQÇJĄµZQÇ
LbSRSRĄXGQLRZÇ

M .abawaruchowaN(<aczącepiS<i”.&@5D<@<i@3unY`na;e5ne;n@5zenapalca49L\wiczenie5@D<@nalące<@@r5yna4;]
wzr@<@wo-ruchową.

II Zajęcia główne
Zajęcia 1
Rodzaj zajęć:zabawa5y5a<tyczna.
Temat:"iDtw3utelce.
Cele:<Dztałtowanie8@towości5@nau<i4zytaniaipiDaniarozwi;aniewyobraźni@ry8inalności>yślenia<Dztałtowanie
u>ie;]tnościDSuchaniawypowie5ziinny49@DY3.
Pomoce:<re5<i@SYw<@we<art<ipapieruzna<le;@ny>7ra8>ente>Dtare;pocztów<iinapiDany>ta;e>niczy>z5anie>.
Przebieg zajęć:
1. $.@powia5a:Na brzegu morza znaleziono butelkę pochodzącą sprzed 300 lat. W butelce jest list od żeglarzy, którzy odkryli nieznany ląd. Nikt nie zna jednak treści tego listu, bo bardzo się zniszczył. Pozostał tylko jego mały fragment z rysunkiem
i treścią: „Odkryliśmy nowy ląd. Bardzo różni się od Ziemi, którą znamy, bo...”. Napis był nakreślony tajemniczymi znakami.
$.pr@Di5zieciaby@3e;rzałyznalezionyliDtiwyobraziłyD@3ie;a<a3yła;e8@tre^\5@ryD@wały7ra8>ent@3raz<a@raz
5@<@a4zyłyz5anieużywa;_4p@5@3ny49zna<Yw.
2. &rezenta4;apra4L@powia5anie5ziecinate>atl@DYw`e8larzy.
Zajęcia 2
Rodzaj zajęć:za;]4iaruchowe.
Temat:cwiczenia8i>naDtyczne.eDtawzob..eDtawy\wiczea8i>naDtycznych).

Zestaw I
Pomoce: 3 koła w kolorze: czerwonym, zielonym i żółtym, długa lina.
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa o charakterze ożywiającym „Sygnalizacja świetlna”. N. trzyma w ręku 3 koła. Dzieci
w rozsypce siedzą w siadzie skrzyżnym. Ręce układają tak, jakby trzymały kierownicę. Gdy N. pokazuje koło żółte,
samochody przygotowują się – dzieci wstają i czekają na sygnał do ruszenia. Gdy w górze jest koło zielone, samochody
ruszają – dzieci biegają po całej sali. Gdy N. pokaże koło czerwone, samochody stają – dzieci zatrzymują się i przyjmują
pozycję siadu skrzyżnego.
2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Mały – duży”. Dzieci stają w lekkim rozkroku. Na hasło: Mały! robią przysiad
i dotykają rękami podłogi. Na hasło: Duży! prostują się, wspinają na palce i wysoko wyciągają ręce w górę.
3. Zabawa na czworakach „Spacer pająków”. Na hasło N.: Pająki na spacer! dzieci poruszają się po sali w podporze tyłem,
palce rąk mają szeroko rozstawione, biodra unoszą wysoko w górę. Na hasło N.: Pająki odpoczywają! dzieci kładą się na
plecach, podnoszą ugięte ręce i nogi w górę, naśladując pająka trzymającego się sieci.
4. Ćwiczenie tułowia – skręty
i skłony.
Dzieci stoją w
rozkroku, ręce opierają na biodrach. Wykonują skręty tułowia w lewą
GRY
I ZABAWY
ORIENTACYJNO-PORZkDKOWE
stronę, w przód i w prawą stronę.
5. Zabawa skoczna „Na trzy„Latawce”
w górę hop!”. Dzieci dobierają się w pary i stają w rozsypce. Wykonują przysiad podparty, ręce
opierają przed sobą na podłodze.
W parze
jednocześnie
wypowiadają
słowa:wRaz,
dwa, trzy,
hop! i w
wysoko
wyskakują
Miejsce: sala,
ogródek
przedszkolny.
Pomoce: szarfy
4 kolorach,
pachołki
4 kolorach.
w górę, wyciągają ręce i klaszczą
w dłonie
partnera.
N. ustawia
pachołki
w 4 widocznych miejscach sali (placu zabaw). Dzieci maszerują po okręgu. Przechodząc obok N., odbie6. Ćwiczenie z elementamirają
równowagi
porozłożoną
moście linowym”.
w jednym
jedno zafruwają!
drugim. wszyscy biegają w różnych
szarfę i „Przejście
trzymają ją
w jednejDzieci
ręce. stoją
Na sygnał
N. i rzędzie,
hasło: Latawce
Przyjmują pozycję skorygowaną:
prostują
plecy,
wciągają
łopatki,
ręce
w bok.
Kolejno
prze- do pachołka, którego kolor
kierunkach,
wysoko
unosząc
rękębrzuchy,
z szarfą. ściągają
Gdy usłyszą
słowa
N.:wyciągają
Latawce na
półkę!,
dzieci biegną
chodzą po linie, naśladując
przejście
po
wąskim
moście
linowym.
Poruszają
się
bardzo
wolno,
stawiając
stopę
przed
stopą.
jest zgodny z kolorem ich szarfy, i ustawiają się jedno za drugim.
7. Ćwiczenie uspokajające. Dzieci maszerują po okręgu. Wykonując wspięcie na palce, robią wdech nosem, a opuszczając
pięty – wydech ustami.
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„Warzywa”

Zestaw II

Miejsce: sala. Pomoce: 4 chorągiewki,
Zestaw Inalepki 4 warzyw do podziału na grupy (np.: sałata, ogórek, pomidor, rzodkiewka).
N. ustawia chorągiewki w 4 rogach sali i informuje dzieci, że będzie ona dużym talerzem, na którym w 4 wyznaczonych przez
Miejsce: park,
Pomoce:
liście,drugiego.
kasztanyPo
lubkrótkiej
żołędzie,
gwizdek.na
chorągiewki miejscach rozmieszczone
będą ogródek
warzywa.przedszkolny
Dzieci siadająjesienią.
w rzędzie
jedno obok
rozmowie
Ćwiczenie orientacyjno-porządkowe
o charakterze
„Słońce
– deszcz”.
Na
Słońce
świeci,
wychodzą
Dzieci
przygotowują
sięN.:do
wyjścia
i ustawiają
się parami.
N. zabiera
przygotowane
pomoce do ćwiczeń.
temat zdrowego
odżywianiaożywiającym
iPrzygotowanie:
wartości odżywczych
warzyw
N.słowa
rozdaje
każdemu
nalepkę
– warzywo.
Następnie
dzieci
wstają
na spacer dzieci dzieci biegają
i maszerują
różnych
kierunkach
po sali.
N. warzywa
mocno uderza
i woła:
i zaczynają
biegać powcałej
sali-talerzu.
Na hasło
N. –Gdy
nazwę
– dzieciwz bębenek
daną nalepką
szybko siadają przy odpowiedI.
Burza, deszcz, parasol weź!
szybko zatrzymują
się,dotąd,
siadają
wwszystkie
siadzie skrzyżnym,
ręce unoszą
nad głowę miejscach.
i łączą je,
niejdzieci
chorągiewce.
Zabawa trwa
aż
warzywa
znajdą
się
na
właściwych
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Liczbowe koła z liści”. Dzieci rozbiegają się po wyznaczonej części parku lub ogródka.
jakby rozkładały nad sobą parasol.
N. poleca dzieciom znaleźć po 1, 2 lub 3 listki do wyboru. Na hasło N.: Liczbą listków łączcie się! dzieci szybko szukają
2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci dobierają się w pary. Stają w rozkroku tyłem do siebie. Następnie dotykają
„Konie na wybiegu”
osób z taką samą liczbą liści, jaką mają same, i stają w kole. W ten sposób powstają 3 koła dzieci z różną liczbą liści: 1, 2, 3.
się rękami na przemian – między rozstawionymi nogami i wysoko nad głowami.
Rozmowa N. skakanki
z dziećmi(1
nana
temat
liczby
liści w każdej grupie, porównywanie, gdzie jest więcej liści i o ile.
ogródek
przedszkolny.
parę),
4 szeroko
pachołki.
3. Zabawa na czworakach Miejsce:
„Przejdź sala,
w tunelu”.
Dzieci
ustawiają Pomoce:
się jedno za drugim
w rzędzie,
rozstawiają nogi.
2. siebie
Ćwiczenia
dużych (ogródka)
grup mięśniowych „Taniec
liści
nad głowami”.
Dzieci
swobodnie
poruszają
N. ustawia w
4 oddalonych
od
miejscach
Dzieci
dobierają
się w pary.
Jedna
osoba zakłada
na się po terenie, szurają butaOstatnia osoba z rzędu przechodzi
przez
tunel na czworakach
i staje nasali
początku. Wpachołki.
taki sposób
kolejno
przechodzą
mi
liści. Nazagwizdek
N. ten
dzieci
kucają,
łapiązaprzęgi:
liście rękami,
sięNa
i szybkim
ruchem wyrzucają liście w górę
ramiona
skakankę,
druga
staje
za
niąwi dywanie
łapie skakankę
końce. W
sposób
tworzą
koń prostują
z woźnicą.
hasło N.:
wszystkie osoby.
nad
głowę.
Dalejkierunkach.
wędrują, czekając
naKonie
kolejny sygnałdoN.boksów!
Dodatkowo, dzieci kucając, mogą przyjrzeć się kolorom liści.
Konie na wybiegu!
dzieci poruszają
sięDzieci
w różnych
Na hasło:
4. Podskoki z elementami równowagi
„Złap równowagę
i skacz”.
w parach
stają naprzeciwko
siebie.wracają
Podają sobie pra- dzieci szybko dobiegają do
Wyrzucając
w górę,ról.
mogą głośno krzyknąć nazwę rozpoznanej na liściach barwy. Rozmowa na temat kolorów jesieni.
z czterech
pachołków,
gdzie
następujejerównowagę,
zmiana
wą rękę, a lewą ręką łapiąjednego
uniesioną
w górę nogę
partnera.
Utrzymując
podskakują w jedną i drugą stronę.
II.siedzą w siadzie skulnym, wyciągają przed siebie stopy, a palce
5. Ćwiczenie stóp „Gra na bębenku i na pianinie”. Dzieci
3.
Ćwiczenie
kształtujące
Dzieci pozostają
w rozsypce.
Każde staje w lekkim rozkroku. W obie dłonie bierze po 1 liściu.
„Duża
orbitka”
opierają o podłogę. Palcami
stóp orbita,
uderzają mała
delikatnie
w podłogę,
w rytm
ósemektułowia.
wystukiwanych
przez N.
na bębenku.
Wykonuje
tułowia
w przód,
głośno
odliczając
do grały
trzech. Następnie prostuje się, unosi ręce nad głowę i ponownie
Gdy rytm zmienia się na
wolne ćwierćnuty,
wysuwają
pięty 3doskłony
przodu
uderzają
nimi
wgwizdek.
podłogę,
jakby
Miejsce:
sala, ogródekdzieci
przedszkolny.
Pomoce:
ringo
dlaikażdego
dziecka,
wykonuje
skłon
tułowia
ze skrętem,
raz do
prawej, raz do lewej nogi.
na bębnie.
Dzieci biegają swobodnie po całej
sali.
W rękuztrzymają
ringo.
Na gwizdek
N. zatrzymują
się i na Rozmowa
słowa: Duża
orbita! przekładają
4.śpiewając
Ćwiczenie
elementami
równowagi
„Kasztanowa
drabina”.
wstępna
na temat innych darów jesieni niż liście.
6. Ćwiczenie uspokajające. ringo
Dzieciz ręki
maszerują
okręgu,
dowolną
piosenkę.
do ręki,po
podając
je raz
zJeżeli
przodu
wysokości
razN.z naprowadza
tyłu za plecami.
Następniedzieci.
dalej biegają,
hasło. N. poleca każdemu dziecku
niena
padnie
słowobrzucha,
kasztany,
wypowiedzi
Jeżeli sączekając
na zieminakasztany,
Na kolejny gwizdek dzieci zatrzymują
się i na
N.: Mała
orbitka!
przykucają,
opierajązeringo
i próbują
nim zakręcić.
znaleźć
pohasło
1 kasztanie.
Jeżeli
ich nie
ma, N. przynosi
sobąozpodłogę
przedszkola
wcześniej
przygotowane kasztany. N. na ścieżce
Zestaw III
układa kasztany w jednej linii w odstępach małego kroku. Dzieci ustawiają się za nimi w rzędzie jedno za drugim. Na
Pomoce: piłki.
sygnał N. dzieci kolejno przechodzą przez kasztany, wysoko unosząc kolana. Starają się utrzymać równowagę, „nie spaść
GRY I ZABAWY NA CZWORAKACH
z drabinki”.
1. Zabawa o charakterze ożywiającym „Muchy”. Dzieci-muchy
biegają po sali drobnymi kroczkami, machają rękami-skrzy5. Skoki.
jak poprzednio,
ustawione
przed na
rzędem
kasztanów. Przeskakują przez kasztany obunóż na prawej i lewej
dełkami, naśladują bzyczenie
muchy.
hasło N.: Muchy
chodząDzieci,
po podłodze!
dzieci przyjmują
pozycję
czworakach
„Slalom
naNaczworakach”
nodze w zależności od polecenia N.
i wolno poruszają się po podłodze.
Miejsce: sala. Pomoce: 8 krążków,
2 pachołki.
6. Rzuty.
Dzieciręce
ustawiają
się w
szeregu
1 wybranym
Na sygnał N. biorą kasztany w dowolną rękę i mocno
2. Ćwiczenie tułowia „Piłka w torze”. Dzieci kładą się na brzuchu,
w jednej
trzymają
piłkę,
łącząprzed
i prostują
nogi. Nakasztanem.
hasło:
N. dzieli dzieci na 2 zespoły, którerzucają
siadająprzed
na wyznaczonych liniach w siadzie skrzyżnym. Naprzeciwko każdego zespołu N.
Piłka w torze! dzieci unoszą tułów lekko w górę i turlają pod sobą piłkę zsiebie.
jednej ręki do drugiej.
układa w odstępach po 4 krążki,
a
na
końcu,
na
linii
mety
–
po
1
pachołku.
Na
sygnał
N.
pierwsze osoby z rzędów w pozycji
7. Zabawa
bieżna
„Berek piłkę
– zaczarowane
liście”. Spośród
3. Ćwiczenie mięśni brzucha „Przełóż piłkę za głowę”. Dzieci
kładą się
na plecach,
wkładają między
stopy. Nawszystkich
sygnał dzieci N. wybiera berka, który trzyma w rękach znalena czworakach pokonują slalom, dochodzą
do pachołka listek.
i okrążają
go. Wstają
i biegiem
wracają
dowyznaczonym
swojej drużyny,
dając sygnał
ziony
„czarodziejski”
Pozostałe
dzieci
rozbiegają
się po
terenie.
Na sygnał N. berek wbiega między
N. przekładają ugięte nogi za głowę i próbują dotknąć piłką
podłogi
za głową.
kolejnej osobie do startu.
wszystkich
i
stara
się
„zaczarować”
–
złapać
jak
najwięcej
dzieci,
dotykając
ich zaczarowanym listkiem. Każde złapane
4. Ćwiczenie tułowia – skrętoskłony. Dzieci stoją w rozsypce, w lekkim rozkroku, z rękami rozłożonymi na boki. W jednej
staje
w miejscu.
„Odczarować”
możestopy
każdado
osoba,
która trzymając w obu rękach liście i machając nimi, obiegnie
ręce trzymają piłkę. Wykonują skłon tułowia ze skrętem w dziecko
prawą lub
lewą
stronę i turlają
piłkę odjejednej
drugiej
„Pająk i pająk akrobata” stojące dziecko dookoła. „Odczarowana” osoba biega dalej. N. zmienia dziecko berka, może też wyznaczyć 2–3 berków.
po torze ósemkowym – slalomem.
Miejsce: sala. Pomoce: nie sąIII.
wymagane.
Dzieci rozbiegają się po całej sali.
w podporze
tyłem i czekają
naNa
komendę
N.zatrzymują
Na hasło: Pająk!
poruszają
się wolno się prostują. Głośno
8. Przyjmują
Ćwiczenie pozycję
wyprostne.
Dzieci spacerują
po placu.
sygnał N.
się, kucają.
Następnie
tylko w podporze tyłem. Na hasło:odliczają:
Pająk akrobata!
poruszają
się w podporze
tyłem,
prostując
prawą, raz lewą
Raz – ręce
na kolanach,
dwa – ręce
– ręce raz
wyprostowane
wysoko w górze. Potem wędrują
na jednocześnie
ramionach, trzy
nogę w kolanie. (Noga nie musi być
uniesiona
wystarczy
uniesienie tuż
dalej,
czekajączbyt
na wysoko,
kolejny sygnał
do zatrzymania
się.nad podłogą. Ważne, by była wyprostowana w kolanie. Należy zwrócić
nalub
ułożenie
dłoni,
powinny całe ruchu.
leżeć naDzieci
podłodze).
9. uwagę
Zabawa
ćwiczenie
o nieznacznym
ustawiają się jedno za drugim, tworząc długi pociąg. N. staje na początku pociągu – jest maszynistą. Wszyscy, śpiewając znaną piosenkę, wracają do przedszkola.

Pomoce: bębenek.
1.

¥RODA
I Aktywność poranna i popołudniowa

1.

PROJEKT:

CZEGO JESZCZE NIE WIEMY O JABKU?

. a 5 a n i a  p o r a n n e

Projekt może być realizowany we wrześniu w związku z tematem kompleksowym „Witamy Panią Jesień”.
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Etap I
1.
2.

. a 5 a n i a  p o p o ł u 5 n i o w e

Temat został wybrany podczas rozmów z dziećmi o darach jesieni.
Tworzenie siatki pytań – zapisywanie pytań przez N. na dużym arkuszu papieru. Pytania zadawane przez dzieci wskazują,
czego chciałyby się dowiedzieć o jabłkach.
Czy wszystkie jabłka są takie same? Co sprawia, że jabłka mają różny kolor i smak? Skąd się biorą jabłka w sklepie,
na bazarku, w przedszkolu? Czy wszystkie jabłka mają takie same pestki? Dlaczego jabłka są zdrowe? Dlaczego jabłka
spadają z drzewa? Jak się robi sok jabłkowy? Dlaczego są zgniłe jabłka? Dlaczego niektóre jabłka są robaczywe? Jak to się
dzieje, że jabłka rosną? Jakie są gatunki jabłek? Dlaczego obrane jabłko ciemnieje?
Zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących ich doświadczeń, „przygód” z jabłkami.
Stawianie hipotez badawczych – próby odpowiedzi na postawione przez dzieci pytania.
Tworzenie kolekcji – gromadzenie w sali książek, albumów, czasopism, folderów, tekstów literatury dziecięcej o jabłkach,
gromadzenie w koszykach różnych gatunków jabłek.

3.
M .abawaN$ieD7@rnepiłecz<i”.zieci3awi_Di]w>ieDzaniepiłe<@różne;7a<turzetwar5e>i]<<ie8Sa5<ieDzorDt<ie
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Etap II
19
Wspominamy wakacje
M .abawaruchowaN&@toczpiS<]O.)urlaniepiłe<p@wyznaczony>torzeL\wiczenierea8@waniaruche>naDy8naS5bwi]<@wy.
1. Ustalenie, jak i gdzie można zweryfikować postawione pytania i hipotezy. Kto może pomóc w uzyskaniu odpowiedzi?
M .a5anie5@5@>u:nanaDt]pneza;]4ia5zieci>a;_przynie^\p@;e5ne;rzeczy<tóra<@;arzyDi]zp@5rY`_np.:tor3]
Dzieci proponują osoby, które mogą zostać ekspertami i odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania, np. sprzedawcę
Cele: kształtowanie umiejętności segregowania obrazków według zasady co do czego pasuje ze słownym uzasadnieniem,
pleca<wy<@rzyDtane3ilety.
z pobliskiego bazarku, panią ze sklepu warzywniczego, dziadka jednego z dzieci, który uprawia na działce drzewa owoustalanie liczebności zbiorów – stosowanie liczebników porządkowych, utrwalenie wiadomości na temat wakacyjnych pocowe, panią kucharkę z przedszkola, mamę dziecka – nauczycielkę przyrody.
II Zajęcia główne
dróży, rozwijanie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi.
2. Planowanie wycieczek – do sklepu warzywnego, na bazarek, do pobliskich ogródków działkowych.
Zajęcia 1
Pomoce: piłka, obrazki o tematyce wakacyjnej, KP1.
Zapisywanie pytań kierowanych do osób, które dzieci mogą spotkać na wycieczce. Skąd się biorą jabłka w sklepie lub na
Rodzaj zajęć:<Dztałtowaniep@;]\>ate>atycznych.
bazarku? Dlaczego jabłka mają różne ceny? Jak się sadzi drzewa owocowe?
Przebieg zajęć:
Temat:@powinien>ie\zeD@3_p@5różni<
3. Aktywność badawcza dzieci z wykorzystaniem wagi szalkowej, miary krawieckiej, lup, sokowirówki, próbek materiałów,
1. Dzieci stoją w kole. N. stoi z piłką w środku koła i mówi: Do kogo rzucę piłkę, ten musi podać nazwę jednej niezbędnej
różnej wielkości koszy.
rzeczy, którą powinien zabrać ze sobą podróżnik postanawiający przemierzyć cały świat.
Próba odpowiedzi na postawione wcześniej pytania: Czy wszystkie jabłka wyglądają tak samo? (Porównywanie kształtów,
2. Dzieci siedzą w kręgu. N. rozsypuje na podłodze obrazki o tematyce wakacyjnej i prosi: Przyjrzyjcie się uważnie obrazkom.
kolorów, wielkości, twardości, zapachu). Czy wszystkie jabłka mają takie same pestki? Jak się robi sok z jabłek? Ile potrzeba
Proszę, aby każde z was wybrało od trzech do pięciu obrazków, które do siebie pasują.
jabłek, żeby otrzymać szklankę soku? Jakie plamy robi jabłko na ubraniach? Ile jabłek potrzeba, żeby był kilogram? Ile waży
Dzieci wybierają, przeliczają obrazki, stosując liczebniki porządkowe, i nazywają znajdujące się na nich przedmioty, np.:
1 jabłko, a ile 25 jabłek (powinno być tyle, ile jest dzieci)? Jak długa jest skórka z jednego obranego jabłka? Czy każde jabłNa moim pierwszym obrazku jest plecak. Dzieci po kolei uzasadniają swój wybór opowiadaniem, np. obrazki – muszelka,
ko smakuje tak samo? Ile jabłek zmieści się w koszyku?
woda, wiaderko, dziewczynka: Dziewczynka znalazła muszelkę, nabrała wody do wiaderka i włożyła tam muszelkę.4. Tworzenie ankiet – przeprowadzanie wywiadów z dziećmi z innej grupy, pracownikami przedszkola i domownikami.
3. Wykonanie ćwiczeń – KP1, ćw. 1, s. 5 i ćw. 2, s. 6.
Uzyskanie odpowiedzi na pytania: Czy lubisz jabłka? Ile jabłek jesz dziennie? Gdzie kupujesz jabłka? Do jakich potraw
wykorzystujesz
jabłka?.
Zajęcia 2
5. Wizyty ekspertów.
Rodzaj zajęć: zajęcia umuzykalniające.
Ustalenie pytań do ekspertów – do pani kucharki: Skąd się biorą jabłka w przedszkolu? Do czego wykorzystywane są jabłka
Temat: Skaczę wysoko na trampolinie z Trampolinkiem.
w przedszkolu?; do dziadka – działkowca: Jak się sadzi drzewo owocowe? Dlaczego jabłka spadają z drzew? Jakie są gatunki
jabłek?; do mamy – nauczycielki przyrody: Dlaczego jabłka są robaczywe? Dlaczego jabłka gniją? Dlaczego jabłka są zdroCele: nauka piosenki Trampolina, uwrażliwienie na zmianę charakteru muzyki, rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie
we? Jak rośnie jabłko? Co sprawia, że jabłka mają różny kolor i smak? Dlaczego obrane jabłko ciemnieje?.
spostrzegawczości, rozwijanie głosu.
6. Szkice z natury – rysowanie ołówkiem jabłek.
7. Zabawy związane z tematem projektu.
Pomoce: nagranie piosenki Trampolina (CD), dowolne nagranie muzyki o zmiennym charakterze (marsz, bieg, podskoki), szarfy,
– Zabawa tematyczna w sklep warzywny.
bębenek, kukiełka Trampolinka.
– Zabawa ruchowa „W sadzie” (naśladowanie zbierania jabłek z ziemi, zrywania owoców z drzewa, dźwigania koszy
Przebieg zajęć:
z jabłkami).
1. Powitanie. Dzieci stoją w kole wspólnie z N., który improwizuje głosem melodie do tekstów powitalnych, np.: Dzień – Jabłkowa uczta – degustacja różnych gatunków jabłek, zabawy kulinarne (wykonanie owocowych szaszłyków,
dobry, dzieci. Dzieci powtarzają melodie na słowach: Dzień dobry, pani.
pieczenie jabłek, przygotowanie surówki z jabłek i marchwi).
2. Zabawa „Rozgrzewka”. Dzieci poruszają się zgodnie z charakterem słyszanej muzyki (nagranie muzyki do maszerowa- – Tworzenie przez dzieci opowiadania pod tytułem Przygoda jednego jabłka.
nia, biegu oraz poskoków). Kiedy usłyszą muzykę marszową, wtedy idą po kole, wysoko unosząc kolana, nie tupiąc, – Układanie historyjki o tworzeniu się owocu z kwiatu.
z rękami na biodrach. Gdy usłyszą muzykę dostosowaną w rytmie do biegania, poruszają się parami po całej sali na palcach. – Zabawy słownikowe „Jakie jest jabłko?” – podawanie określeń.
Gdy muzyka będzie zachęcała do podskoków, podskakują z nogi na nogę (każde samodzielnie, po całej sali).
– Wykonywanie albumu na temat jabłek różnymi technikami plastycznymi (malowanie, rysowanie, wycinanie z papie3. Zapoznanie z piosenką Trampolina. N. prezentuje dzieciom nagranie piosenki Trampolina (CD). Następnie omawia
ru kolorowego), wymyślanie nowych nazw gatunków jabłek, podpisywanie prac, umieszczenie albumu w kąciku książki.
z dziećmi treść piosenki, wykorzystując kukiełkę Trampolinka. Może ona zadawać pytania lub pomagać dzieciom od- – Zabawy teatralne z wykorzystaniem bajki o Królewnie Śnieżce.
powiadać na te, które zadaje N., np.: Do czego służy trampolina? Jakie pory roku pojawiają się w piosence?.

Sce
Scenariusz
zajÛÉ
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SLRVHQHN]b]DSLVHP
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ZESTAWY mWICZE PORANNYCH

Trampolina
słowa: M. Strzałkowska, muzyka: M. Melnicka-Sypko
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Trampolina, trampolina!
Od niej wszystko się zaczyna!
Hop! do góry na wyprawę!
Po naukę i zabawę!
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Trampolina, trampolina!
Skaczą nogi i czupryna!
Hop! wysoko, aż do nieba!
Tego właśnie nam potrzeba!

Scenariusze metodÇ projektów
3URMHNWPRľQDUHDOL]RZDÉMDNR
RVREQÇSURSR]\FMÛFRG]LHQQ\FK
]DMÛÉOXEZ\NRU]\VWDÉMHJR
HOHPHQW\ZbUHDOL]DFMLWHPDWµZ
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„Żółwie”
Zestaw
II
Miejsce: sala. Pomoce: 4 woreczki,
2 pachołki.
Dzieci podzielone na 2 zespołyMiejsce:
siadają wsala.
siadzie
skrzyżnym
2 rzędach
na wyznaczonej
Pomoce:
kółkawserso,
woreczki,
2 pachołki.linii startu. Pierwsze osoby trzymają po
2 woreczki. Na linii mety N. ustawia
pachołki. Pierwsze
osoby zdo
rzędów
przyjmująsię
pozycję
na kolanach.
plecachprzebieg
każdegozabawy.
Przygotowanie:
Dzieci wchodzą
sali i ustawiają
w jednym
rzędzie. N.
N. na
objaśnia
dziecka kładzie po 2 woreczki, tworząc „skorupę żółwia”. Na sygnał N. dzieci te poruszają się na kolanach i kierują się w stronę
I.
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Zbiórka na sygnał”. Dzieci biegają swobodnie po całej sali. Na 1 gwizdek ustawiają się
szybko w jednym szeregu przed N.; na 2 gwizdki – ustawiają się w dwuszeregu. Dla utrudnienia N. staje w różnych miejscach sali, w których dzieci mają się ustawiać.
Uwaga: Przed zabawą N. ustawia dzieci w jednym szeregu i w dwuszeregu, żeby upewnić się, że rozumieją polecenie.
2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Supełek”. Dzieci w rozsypce w leżeniu tyłem, nogi wyprostowane, ręce wyciągnięte za głową. Na hasło: Supełek! przyciągają jak najmocniej kolana do brzucha, kulą się w sobie, chowają głowę, rękami
łapią za ugięte, przyciągnięte nogi. N. głośno odlicza: Raz, Dwa i na Trzy dzieci ponownie kładą się na plecach, prostując
i wyciągając ręce i nogi.
II.
3. Ćwiczenie kształtujące tułowia w płaszczyźnie strzałkowej (przód – tył). Dzieci dobierają się w pary i siadają w siadzie
skrzyżnym tyłem do siebie w niewielkiej odległości. W tym czasie N. daje jednemu dziecku w parze kółko serso.

1DNRĆFXNDľGHJRSU]HZRGQLND
]QDMGXMÇVLÛVSHFMDOQH]HVWDZ\
]DMÛÉUXFKRZ\FK6ÇWR
SURSR]\FMHÉZLF]HĆSRUDQQ\FK
JLHULb]DEDZUXFKRZ\FK
RUD]ÉZLF]HĆJLPQDVW\F]Q\FK

W dalszej kolejności dzieci uczą się pierwszej zwrotki oraz refrenu piosenki. Wyraźnie wypowiadają jej słowa.
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Trampolina czterolatka

5RVQÛ]b7UDPSROLQÇ

NOWOĜÈ
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PAKIET DLA DZIECKA
PAKIET PODSTAWOWY

ȏKarty pracy cz. 1
ȏKarty pracy cz. 2
ȏKarty pracy cz. 3

PUBLIKACJE DODATKOWE

ȏKÇcik artysty
ȏZabawy zbTrampolinkiem
ȏCzarodziejskie obrazki
ȏKarty obserwacji dziecka.
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Czterolatek

PUBLIKACJE DODATKOWE

14

KATALOG WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 2015

PAKIET DLA NAUCZYCIELA ]DZLHUDUµZQLHľSDNLHWGODG]LHFND
lansze demonstracyjne.
ȏP0Ąodsze
przedszkolaki

.

tkie
zys
Ws

kie do nagranych utworów
utors
zast
rzeż
wa a
pra
one
. Ko
pio
wa
ni
e

utw

iw

ie bez zezwolenia z
ubliczn
abro
nion
ich p
e
anie
yw
yst
orz
yk

y
ht © b
yrig
Cop

Wydawnictwo Szkolne P
WN
Sp.
z o.
o.

.

13
20

ów
or

Wa
rsz
aw
a

'Xľ\IRUPDW [ ]b]DZLHV]NÇMHGQRVWURQQH
3ODQV]HVÇVNRUHORZDQH]bWHPDW\NÇVFHQDULXV]\]DMÛÉ

Program

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
infolinia: 801 30 40 50

wychowania
przedszkolnego

rogram wychowania przedszkolnego
ȏP3URJUDPZ\FKRZDQLDSU]HGV]NROQHJR]RVWDĄ

www.wszpwn.pl

rampolina czterolatka. Piosenki ibutwory
ȏTdobsĄuchania.
CD-Audio
iosenki ibutwory muzyczne na róľne okazje.
ȏPCD-Audio

Nasi XlXbieĆc\

www.pwn.pl

]QRZHOL]RZDQ\]JRGQLH]b5R]SRU]ÇG]HQLHP0(1
]bGQLDPDMDbU ']8]bGQLDF]HUZFD
bUSR] 
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KARTY
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Rozwijanie sprawnoĝci manualnej
Karty pracy cz. 2
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Urszula Piotrowska

NAJLEPSZA ZABAWA
WbPRZEDSZKOLU
CZTEROLATKA
KARTY PRACY
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KÆCIK ARTYSTY
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Karty pracy cz. 2
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Rozwijanie sfery emocjonalnej ibodwoĄywanie siÛ do wĄasnych doĝwiadczeĆ
Karty pracy cz. 1
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QSbSRUµZQ\ZDQLHZLHONRĝFL]ZLHU]ÇW

Nazwij narysowane zwierzęta. Pokoloruj w każdym rzędzie to zwierzę,
które w rzeczywistości jest większe.
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Tworzenie prac przestrzennych
KÇcik artysty

Ogon

PUBLIKACJA
DODATKOWA
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Tu posmaruj klejem.
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Odkrywanie wbsobie pasji tworzenia
KÇcik artysty
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Zabawa ibnauka zbTrampolinkiem
Zabawy zbTrampolinkiem
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Zabawy zbTrampolinkiem
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Rozwijanie zdolnoĝci matematyczno-logicznych

/RWHU\MND]b7UDPSROLQNLHP
'RZ\NRU]\VWDQLDZbFLÇJX
FDĄHJRURNX/LF]ED
XF]HVWQLNµZWRȂG]LHFL
PRľQDJUDÉ]bG]LHÉPL
ZbSU]HGV]NROXOXE
]bURG]HĆVWZHPZbGRPX 
*UDVNĄDGDVLÛ]bWDOLL
bNDUWbSDULbbNDUW\
EH]SDU\Ȃ6LHG]ÇF\
Trampolinek&HOHPJU\
MHVWNRPSOHWRZDQLH
LbZ\NĄDGDQLHSDU
ZbWDNLVSRVµEE\QLH
SR]RVWDÉ]bVLHG]ÇF\P
Trampolinkiem.

Zabawy zbTrampolinkiem

PUBLIKACJA DODATKOWA
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Trampolina trz\latka

NOWOĜÈ
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LbV\QWH]\V\ODERZHM
Z\UD]µZUR]ZLÇ]\ZDQLH
OXELDQ\FKSU]H]G]LHFL
UHEXVµZV\ODERZR
REUD]NRZ\FK

Czas na rozwijanie umiejÛtnoĝci matematycznych ibprzyrodniczych

Karta matematyczna
5R]ZLMDQLHXPLHMÛWQRĝFLOLF]HQLD

Karty graȴczne
5R]ZLMDQLHXPLHMÛWQRĝFL
JUDIRPRWRU\F]Q\FK

.DOHQGDU]SU]HGV]NRODNDWYPRAWKA. Karta 11
© Wydawnictwo Szkolne PWN

Karta matematyczna
.V]WDĄWRZDQLHRULHQWDFML
ZbSU]HVWU]HQLȂ
na prawo, na lewo,
pod, obokSU]HOLF]DQLH
HOHPHQWµZ
SRVĄXJLZDQLHVLÛ
OLF]HEQLNDPLJĄµZQ\PL

Wyprawka
2EVHUZRZDQLH
SU]\URG\
UR]SR]QDZDQLH
LbQD]\ZDQLH]MDZLVN
DWPRVIHU\F]Q\FK
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Przygotowujemy siÛ do pisania
Przygotowanie do pisania
5\VRZDQLHSRĝODG]LHUR]ZLMD
VSUDZQRĝÉPDQXDOQÇG]LHFND
LbSR]ZDODQDZVSµĄWZRU]HQLH
SU]H]G]LHFNRDWUDNF\MQ\FK
LOXVWUDFML

Wyprawka
=DEDZDU\PDPL

WZÓR

.DOHQGDU]SU]HGV]NRODNDWYPRAWKA. Karta 13

Przygotowanie do pisania
5\VRZDQLHSRĝODG]LHXVSUDZQLD
NRRUG\QDFMÛZ]URNRZRUXFKRZÇ
G]LHFND
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Tworzymy kolorowe prace graȴczne

Czarodziejskie
obrazki
7ZRU]HQLH
NRORURZ\FKSUDF
JUDȴF]Q\FK]D
SRPRFÇZRG\RUD]
SÛG]HONDSDOFD
ZDFLNDOXEJÇENL

© Wydawnictwo Szkolne PWN

)27k)$09(/'0$1)272/Ζ$

.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND&]DURG]LHMVNLHREUD]NLKARTA 1

.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND&]DURG]LHMVNLHREUD]NLKARTA 4
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Kalendarz przedszkolaka. &]WHURODWHN

5R]ZµMSU]H]]DEDZÛ

7UHĝFLHGXNDF\MQHSU]H]QDF]RQHGODF]WHURODWNµZUHDOL]RZDQHVÇSU]HGH
ZV]\VWNLPSU]H]]DEDZÛNWµUDMHVWSRGVWDZRZÇIRUPÇDNW\ZQRĝFLG]LHFL
ZbW\PZLHNX3U]\JRWRZDQ\PDWHULDĄ

ȏUR]ZLMDVDPRG]LHOQRĝÉG]LHFND
ȏUR]EXG]DFLHNDZRĝÉLb]DFKÛFDGRDNW\ZQRĝFL
ȏZVSLHUDUR]ZµMHPRFMRQDOQ\VWZDU]DRND]MÛGRVZRERGQ\FKZ\SRZLHG]L
LbZ\UDľDQLDXF]XÉ

ȏVWRSQLRZRSU]\JRWRZXMHG]LHFNRGRQDXNLF]\WDQLDSLVDQLDLbOLF]HQLD
PAKIET DLA DZIECKA
PAKIET PODSTAWOWY

ISBN 9788326220036

ȏKalendarz czterolatka
ȏKarty pracy czterolatka cz. 1
ȏKarty pracy czterolatka cz. 2
ȏWyprawka czterolatka
ȏCzarodziejskie obrazki

PUBLIKACJE DODATKOWE

ȏKarty obserwacji dziecka.
Czterolatek

imię przedszkolaka

imię przedszkolaka
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PAKIET DLA NAUCZYCIELA ]DZLHUDUµZQLHľSDNLHWGODG]LHFND
lansze demonstracyjne.
ȏPMĄodsze
przedszkolaki

'Xľ\IRUPDW [ ]b]DZLHV]NÇMHGQRVWURQQH
3ODQV]HVÇVNRUHORZDQH]bWHPDW\NÇVFHQDULXV]\]DMÛÉ
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20
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Piosenki i utwory do słuchania

ze scenariuszami
u
zajęć

Przewodnik

2

www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
infolinia: 801 30 40 50

część

alendarz przedszkolaka. 4-latek. CD-Audio
ȏK3Ą\WD]DZLHUDSLRVHQNLZbZHUVMLZRNDOQHM

metodyczny
ze scenariuszami zajęć

1

część

delfiny
www.wszpwn.pl

www.pwn.pl

rogram wychowania przedszkolnego
ȏP3URJUDPZ\FKRZDQLDSU]HGV]NROQHJR]RVWDĄ

niedźwiedzie polarne

]QRZHOL]RZDQ\]JRGQLH]b5R]SRU]ÇG]HQLHP0(1
]bGQLDPDMDbU ']8]bGQLDF]HUZFD
bUSR] 

metodyczny ze scenariuszami zajÛÉ
ȏPcz.rzewodnik
1 cz. 2

KARTY

obserwacji
dziecka

żyrafy

SprzÛt sportowy

kangury

pingwiny

koale

strusie

ZwierzÛta i icK mĄode

www.pwn.pl

plansz konturowych
ȏZdoestaw
pracy grupowej. MĄodsze przedszkolaki.
3ODQV]HV\WXDF\MQHIRUPDWX$RUD]NDUW\
IRUPDWX$]bHOHPHQWDPLX]XSHĄQLDMÇF\PL
3ODQV]HNV]WDĄWXMÇXPLHMÛWQRĝFLVSRĄHF]QH
SODVW\F]QHRUD]XPLHMÛWQRĝÉSUDF\ZbJUXSLH

$

ZZZZV]SZQSO●ZZZSZQSO

arty obserwacji dziecka. Czterolatek
ȏK3RPDJDMÇQDXF]\FLHORZLZbGLDJQR]RZDQLX

SUHG\VSR]\FMLUR]ZRMRZ\FKG]LHFND:bVNĄDG
SXEOLNDFMLZFKRG]Ç$UNXV]REVHUZDFMLUR]ZRMX
G]LHFNDRUD].DUW\GLDJQRVW\F]QH

LbLQVWUXPHQWDOQHM]DEDZ\PX]\F]QRUXFKRZH
RGJĄRV\]DJDGNLGļZLÛNRZHRSRZLDVWNLPX]\F]QH
PX]\NÛNODV\F]QÇLbOXGRZÇLQQHFLHNDZHQDJUDQLD

gepardy

foki

lemury
www.wszpwn.pl

małpy

www.wszpwn.pl ● www.pwn.pl

3

ȏ3URJUDPZ\FKRZDQLDSU]HGV]NROQHJR
ȏ2SLQLDRbSURJUDPLHZ\FKRZDQLDSU]HGV]NROQHJR
ODWNL.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND3ODQ\SUDF\
ȏG\GDNW\F]QRZ\FKRZDZF]HMQDNDľG\PLHVLÇF
ODWNL.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND6FHQDULXV]H]DMÛÉ
ȏQDNDľG\PLHVLÇFW\G]LHĆG]LHĆ
HVWDZ\ÉZLF]HĆSRUDQQ\FKJLHULb]DEDZUXFKRZ\FK
ȏ=ÉZLF]HĆJLPQDVW\F]Q\FK
ȏODWNL.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND7HNVW\SLRVHQHN
ȏODWNL3UDFDZbJUXSDFKPLHV]DQ\FK
ȏODWNL3UDFDZbJUXSDFKPLHV]DQ\FK
www.akademiaPWN.pl
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Kalendarz, kalendarz,
RQFKÛWQLHSRZLHFL
FRE\ĄRFREÛG]LH
MDN]DSODQRZDĄGQL

Rozwijamy sprawnoĝÉ manualnÇ
Karty pracy cz. 1
'RVNRQDOHQLHVSUDZQRĝFLPDQXDOQHM
RUD]DQDOL]\LbV\QWH]\Z]URNRZHM

MichaĄ Witecki Yel Kazanecki

MÆDRA ZABAWA
TO ĜWIETNA SPRAWA

Karty pracy cz. 2
5\VRZDQLHSU]H]
NDONÛUR]ZLMD
VSUDZQRĝÉ
PDQXDOQÇ
LbZ\REUDļQLÛ
WZµUF]Ç

KARTY PRACY CZTEROLATKA
=DPLHV]F]RQRZbQLFKUµľQHJRURG]DMX
ÉZLF]HQLDPLQSODVW\F]QHJUDȴF]QH
PDWHPDW\F]QHÉZLF]ÇFHPDĄÇPRWRU\NÛ
SU]\JRWRZXMÇFHGRQDXNLSLVDQLDRUD]
UR]ZLMDMÇFHP\ĝOHQLHSU]\F]\QRZR
VNXWNRZH

WYPRAWKA CZTEROLATKA
.DUW\SR]ZDODMÇQDZ\NRQ\ZDQLH
SUDFSU]HVWU]HQQ\FKNRQVWUXNF\MQ\FK
LbPDQLSXODF\MQ\FK

KALENDARZ CZTEROLATKA
=DSURSRQRZDQHWHNVW\OLWHUDFNLHSRUXV]DMÇ
WHPDW\NÛEOLVNÇG]LHFNXLbQDZLÇ]XMÇPLQ
GRľ\FLDZbSU]HGV]NROXLbZbURG]LQLH

Czarodziejskie obrazki
7ZRU]HQLHNRORURZ\FKSUDFSODVW\F]Q\FK
]DSRPRFÇZRG\RUD]SÛG]HONDSDOFD
JÇENLOXEZDFLND

CZARODZIEJSKIE OBRAZKI CZTEROLATKA
7R]HVWDZNDUWGRWZRU]HQLDNRORURZ\FK
SUDFSODVW\F]Q\FK
.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND&]WHURODWHN&]DURG]LHMVNLHREUD]NLKARTA 5
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Czytamy kolorujemy liczymy i... dobrze siÛ bawimy

$WUDNF\MQLH]LOXVWURZDQ\
WHNVWOLWHUDFNLGRF]\WDQLD
SU]H]QDXF]\FLHODOXEURG]LFD

:\NRU]\VW\ZDQLHOXELDQ\FK
SU]H]G]LHFLQDOHSHN
PLQbV\PEROLPLHVLÛF\

Kalendarz czterolatka
ÈZLF]HQLHSROHJDMÇFHQDNRORURZDQLX
V]ODF]NDZbRNUHĝORQ\PU\WPLHȂ
UR]ZLMDQLHSHUFHSFMLZ]URNRZHM
LbVSUDZQRĝFLPDQXDOQHM

ÈZLF]HQLHSROHJDMÇFHQDZ\V]XNLZDQLX
RNUHĝORQHMOLF]E\HOHPHQWµZRUD]
LFKSU]HOLF]DQLXȂGRVNRQDOHQLH
VSRVWU]HJDZF]RĝFL
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Ĝwiat wokóĄ nas Ȃ bawi ibrozwija
1.

Rysuj po śladzie fale na morzu, rzekę i góry. Nalep na morzu statek, obok Warszawy Syrenkę,
a przy jamie – smoka.

Karty pracy cz. 2
5R]ZLMDQLH]DLQWHUHVRZDĆ
RWDF]DMÇF\PĝZLDWHP
ÉZLF]HQLDJUDȴF]QH
XVSUDZQLDMÇFHUÛNÛ

Karty pracy cz. 2
=DGDQLDSR]ZDODMÇFH
QDÉZLF]HQLHDSDUDWX
RGGHFKRZHJR
LbNV]WDĄWRZDQLHVLĄ\
RGGHFKX

Kalendarz przedszkolaka. Czterolatek KARTA PRACY 38. Mieszkam w Polsce

Karty pracy cz. 2
3RUµZQ\ZDQLH
ZLHONRĝFLRUD]
OLF]E\HOHPHQWµZ
ȂSRVĄXJLZDQLHVLÛ
OLF]HEQLNDPLJĄµZQ\PL
Zb]DNUHVLH
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Karty pracy cz. 1
'RVNRQDOHQLHP\ĝOHQLD
SU]\F]\QRZRVNXWNRZHJR
LbNV]WDĄWRZDQLHSRVWDZ
SURHNRORJLF]Q\FK

Karty pracy cz. 1
1DXNDVHJUHJDFMLĝPLHFL
EXGXMHĝZLDGRPRĝÉ
HNRORJLF]QÇ

Wyprawka
5R]ZLMDQLH]GROQRĝFL
PDQXDOQ\FKG]LÛNL
Z\NRU]\VWDQLXUµľQ\FK
WHFKQLNSODVW\F]QR
WHFKQLF]Q\FKVWZDU]DQLH
V\WXDFMLGRVZRERGQ\FK
Z\SRZLHG]L

WZÓR

.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND&]WHURODWHNWYPRAWKA. Karta 18

Karty pracy cz. 1
3UH]HQWRZDQLHUµľQ\FK
]DFKRZDĆVSU]\MD
NV]WDĄWRZDQLXSRVWDZ
VSRĄHF]Q\FK

© Wydawnictwo Szkolne PWN

Wyprawka
3UDFHSU]HVWU]HQQH
Z\UDELDMÇ
XbG]LHFLSRF]XFLH
VPDNXLbHVWHW\NL
UR]ZLMDMÇ]GROQRĝFL
NRQVWUXNF\MQH
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Kalendarz przedszkolaka. 7U]\ODWHN

7UHĝFLHGXNDF\MQHSDNLHWXXZ]JOÛGQLDMÇSRWU]HE\LbPRľOLZRĝFLUR]ZRMRZH
G]LHFLWU]\OHWQLFK3U]\JRWRZDQ\PDWHULDĄ

:VSRPDJDP\UR]ZµMG]LHFND

ȏSRPDJDG]LHFNX]DDGDSWRZDÉVLÛZbSU]HGV]NROX
ȏ]DFKÛFDGRSRGHMPRZDQLDDNW\ZQRĝFLUR]EXG]DFLHNDZRĝÉRWDF]DMÇF\P
ĝZLDWHP

ȏNV]WDĄWXMHXPLHMÛWQRĝFLPDWHPDW\F]QHSRSU]H]SR]QDZDQLHQDWXUDOQHJR
U\WPXSU]\URG\ȂSµUURNX

ȏZ\UDELDRGQDMPĄRGV]\FKODWSRF]XFLHHVWHW\NLLbSLÛNQD
ȏZSURZDG]DG]LHFNRZbĝZLDWNVLÇľHN
PAKIET DLA DZIECKA
PAKIET PODSTAWOWY

ISBN 9788326220111

ȏKalendarz trzylatka
ȏKarty pracy trzylatka cz. 1
ȏKarty pracy trzylatka cz. 2
ȏCzarodziejskie obrazki

imię przedszkolaka

3
imię przedszkolaka

imię przedszkolaka
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PUBLIKACJE DODATKOWE

ȏKarty obserwacji dziecka.
Trzylatek

PAKIET DLA NAUCZYCIELA ]DZLHUDUµZQLHľSDNLHWGODG]LHFND
lansze demonstracyjne. MĄodsze przedszkolaki
ȏP'Xľ\IRUPDW
[ ]b]DZLHV]NÇMHGQRVWURQQH
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Piosenki i utwory do słuchania

ze scenariuszami zajęć
www.wszpwn.pl
www.pwn.pl
infolinia: 801 30 40 50

2

część

alendarz przedszkolaka. 3-latek. CD-Audio
ȏK3Ą\WD]DZLHUDSLRVHQNLZbZHUVMLZRNDOQHM

metodyczny
ze scenariuszami zajęć

1

www.wszpwn.pl

www.pwn.pl

część

CzÛĝci ciaĄa i stronnoĝÉ

LbLQVWUXPHQWDOQHM]DEDZ\PX]\F]QRUXFKRZH
RGJĄRV\]DJDGNLGļZLÛNRZHRSRZLDVWNLPX]\F]QH
PX]\NÛNODV\F]QÇLbOXGRZÇLQQHFLHNDZHQDJUDQLD

rogram wychowania przedszkolnego
ȏP3URJUDPZ\FKRZDQLDSU]HGV]NROQHJR]RVWDĄ

]QRZHOL]RZDQ\]JRGQLH]b5R]SRU]ÇG]HQLHP0(1
]bGQLDPDMDbU ']8]bGQLDF]HUZFD
bUSR] 

metodyczny ze scenariuszami zajÛÉ
ȏPcz.rzewodnik
1 cz. 2

KARTY

www.wszpwn.pl

www.pwn.pl

Na sĄoĆce na deszcz i na ĝnieg

plansz konturowych
ȏZdoestaw
pracy grupowej. MĄodsze przedszkolaki

3ODQV]HV\WXDF\MQHIRUPDWX$RUD]NDUW\
IRUPDWX$]bHOHPHQWDPLX]XSHĄQLDMÇF\PL
3ODQV]HNV]WDĄWXMÇXPLHMÛWQRĝFLVSRĄHF]QH
SODVW\F]QHRUD]XPLHMÛWQRĝÉSUDF\ZbJUXSLH

obserwacji
dziecka

4A

ZZZZV]SZQSO●ZZZSZQSO

arty obserwacji dziecka. Trzylatek
ȏK3RPDJDMÇQDXF]\FLHORZLZbGLDJQR]RZDQLX

SUHG\VSR]\FMLUR]ZRMRZ\FKG]LHFND:bVNĄDG
SXEOLNDFMLZFKRG]Ç$UNXV]REVHUZDFMLUR]ZRMX
G]LHFNDRUD].DUW\GLDJQRVW\F]QH

www.wszpwn.pl ● www.pwn.pl

4

ȏ3URJUDPZ\FKRZDQLDSU]HGV]NROQHJR
ȏ2SLQLDRbSURJUDPLHZ\FKRZDQLDSU]HGV]NROQHJR
ODWNL.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND3ODQ\SUDF\
ȏG\GDNW\F]QRZ\FKRZDZF]HMQDNDľG\PLHVLÇF
ODWNL.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND6FHQDULXV]H]DMÛÉ
ȏQDNDľG\PLHVLÇFW\G]LHĆG]LHĆ
HVWDZ\ÉZLF]HĆSRUDQQ\FKJLHULb]DEDZUXFKRZ\FK
ȏ=ÉZLF]HĆJLPQDVW\F]Q\FK
ȏODWNL.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND7HNVW\SLRVHQHN
ȏODWNL3UDFDZbJUXSDFKPLHV]DQ\FK
www.akademiaPWN.pl
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:LRVQDODWRMHVLHĆ]LPD
ȂURNNROHMQ\VLÛ]DF]\QD
&]\MXľSRU\URNX]QDV]"
3RZWµU]MHV]F]HUD]

Rozwijanie motoryki maĄej pomoľe wbprzyszĄoĝci piÛknie pisaÉ


Narysuj po śladzie drogę zająca do sałaty. Powiedz, co zajączek zobaczył po każdym skoku.

Karty pracy cz. 2
3LHUZV]HSUµE\ÉZLF]HĆJUDIRPRWRU\F]Q\FK
ȂU\VRZDQLHSRĝODG]LH

MaĄgorzata Nawrocka
Czarodziejskie
obrazki
7ZRU]HQLH
NRORURZ\FKSUDF
SODVW\F]Q\FK
]DbSRPRFÇZRG\
RUD]SÛG]HOND
SDOFDJÇENL
OXEbZDFLND

TRZYLATEK CIEKAWY ĜWIATA
KARTY PRACY
ÈZLF]HQLD]DSURSRQRZDQHZbKartach
pracyNV]WDĄWXMÇUµľQHXPLHMÛWQRĝFL
G]LHFNDVSUDZQRĝÉPDQXDOQÇPRZÛ
OLF]HQLHQD]\ZDQLHȴJXUJHRPHWU\F]Q\FK
UR]SR]QDZDQLHHPRFMLZSURZDG]DMÇ
ZbĝZLDWSU]\URG\LbZVSRPDJDMÇUR]ZµM
LQWHOHNWXDOQ\G]LHFNDΖOXVWUDFMHZbKartach
pracyVÇSURVWHLbF]\WHOQHFRXĄDWZLD
NRQFHQWUDFMÛQD]DGDQLX

.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND7U]\ODWHNKARTA PRACY 48. Wielkanocne zwyczaje

© Wydawnictwo Szkolne PWN

KALENDARZ TRZYLATKA
']LÛNL.DOHQGDU]RZLWU]\ODWNDG]LHFNR
SR]QDMHSRU\URNX.DľGHM]bQLFK]RVWDĄD
SU]\SRU]ÇGNRZDQDZVWÇľNDZbRGSRZLHGQLP
NRORU]HRUD]LQVWUXPHQWPX]\F]Q\']LÛNL
WHPXSREXG]DQHVÇ]P\VĄ\G]LHFND Z]URN
VĄXFK FRXĄDWZLDPX]DSDPLÛW\ZDQLH
SR]QDZDQ\FKWUHĝFL3LÛNQHLOXVWUDFMH
(Z\3RNOHZVNLHM.R]LHĄĄRVÇGRVWRVRZDQH
GRZLHNXG]LHFND7RZDU]\V]ÇLP
RGSRZLHGQLRGREUDQHWHNVW\OLWHUDFNLH
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.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND7U]\ODWHN&]DURG]LHMVNLHREUD]NLKARTA 1

Karty pracy cz. 1
5R]ZLMDQLHWZµUF]RĝFLSODVW\F]QHMȂ
ĄÇF]HQLHUµľQ\FKWHFKQLN
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Trzylatek sĄucha rozumie zapamiÛtuje

3LÛNQHLOXVWUDFMHLbV]DWDJUDȴF]QD
VÇGRVWRVRZDQHGRPRľOLZRĝFL
SHUFHSF\MQ\FKG]LHFND GXľHHOHPHQW\
Z\RGUÛEQLRQHNRORU\VW\F]QLH 

']LHFNRSR]QDMH]QDF]HQLHV\PEROL
LbSUµEXMHXľ\ZDÉXPRZQ\FK]QDNµZ

Kalendarz trzylatka
2GSRZLHGQLRGREUDQHWHNVW\OLWHUDFNLH ZLHUV]H
LbNUµWNLHRSRZLDGDQLD PRJÇE\ÉF]\WDQH]DUµZQR
SU]H]QDXF]\FLHODZbSU]HGV]NROXMDNLbSU]H]URG]LFD
ZbGRPX']LHFNRRGQDMPĄRGV]\FKODWZSURZDG]DQH
MHVWZbĝZLDWNVLÇľHNȂXF]\VLÛREFRZDQLD]bNVLÇľNÇ
RUD]UR]XPLHQLDWHNVWXVĄXFKDQHJR

'RNDľGHMLOXVWUDFML]DSURSRQRZDQH
VÇSROHFHQLDȂG]LHFLPRJÇX]XSHĄQLDÉ
LOXVWUDFMHQDOHSNDPLRUD]GRU\VRZ\ZDÉ
LbNRORURZDÉIUDJPHQW\U\VXQNµZ
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Pierwsze kroki wbksztaĄtowaniu umiejÛtnoĝci matematycznych ibprzyrodniczychȐ

Karty pracy cz. 1
3RSUDZQHXľ\ZDQLH]ZURWµZ
RNUHĝODMÇF\FKSRĄRľHQLH
SU]HGPLRWµZZbSU]HVWU]HQL
na, pod, w:VSRPDJDQLH
UR]ZRMXPRZ\

Karty pracy cz. 2
:\V]XNLZDQLH
UµľQLFQDREUD]NDFK
GRVNRQDOHQLH
VSRVWU]HJDZF]RĝFL
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Karty pracy cz. 2
'RVNRQDOHQLH
XPLHMÛWQRĝFLOLF]HQLDGR
SRUµZQ\ZDQLHOLF]E\
HOHPHQWµZ

Karty pracy cz. 2
:\MDĝQLDQLHSRWU]HE\
GRVWRVRZ\ZDQLDXELRUX
GRSRJRG\NV]WDĄWRZDQLH
ORJLF]QHJRP\ĝOHQLD

oraz wbrozwijaniu sfery emocjonalnej



Karty pracy cz. 1
3R]QDZDQLH]DVDG
GEDQLDRbKLJLHQÛ

Wyjmij z karty na końcu książki obrazki drzew w różnych porach roku i naklej je na obrazkach,
do których pasują.

Karty pracy cz. 2
8WUZDODQLHQD]ZSµU
URNXLbUR]SR]QDZDQLHLFK
FKDUDNWHU\VW\F]Q\FKFHFK

.DOHQGDU]SU]HGV]NRODND7U]\ODWHNKARTA PRACY 62. Latem bawimy siÚ z tatÈ

Karty pracy cz. 1
3UH]HQWRZDQLHQD
LOXVWUDFMLUµľQ\FK
]DFKRZDĆVSU]\MD
UR]ZRMRZLVIHU\
HPRFMRQDOQHM

© Wydawnictwo Szkolne PWN

Karty pracy cz. 2
3R]QDZDQLHUµľQ\FK
]DZRGµZLb]DFKÛFDQLH
GRVSRQWDQLF]Q\FK
Z\SRZLHG]L
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Obserwacja dzieci mĄodszych

Chcesz dziecku zapewniÉ odpowiednie wsparcie"
OBSERWACJA I

KARTY
obserwacji

KARTY
obserwacji

dziecka

dziecka

KARTA 2

$UNXV]REVHUZDFMLVNXSLDVLÛQD
REV]DUDFKZĄDĝFLZ\FK
GODUR]ZRMXG]LHFNDOHWQLHJR
OXEOHWQLHJR UR]ZµM
VSRĄHF]QRHPRFMRQDOQ\UR]ZµM
XP\VĄRZ\UR]ZµMȴ]\F]Q\ 

Obszar rozwoju: ROZWÓJ UMYSŁOWY
Zakres umiejętności: ROZWÓJ MOWY
Umiejętność: Przedstawia treść obrazka w kilku prostych zdaniach.

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBSERWACJA II

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Obszar rozwoju: ROZWÓJ UMYSŁOWY
Zakres umiejętności: ROZWÓJ CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH
Umiejętność: Dostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach.

K ARTA 3

ISBN 9788326222573

ISBN 9788326222566

Powiedz, co przedstawiono na obrazku.

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Znajdź i zaznacz 3 różnice między obrazkami.

Arkusz obserwacji rozwoju dziecka 3-letniego
Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………
Data urodzenia: ………………………………………………………………

Grupa: ……………………………
OBSERWACJA I

Diagnoza dwuetapowa

nie

czasem

OBSERWACJA II
tak

nie

czasem

ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

1. Reaguje na swoje imię i nazwisko.
2. Zwraca się grzecznie do innych osób.
3. Odnosi się z szacunkiem do dorosłych.
4. Zna imiona koleżanek i kolegów z grupy.
5. Przestrzega umów przyjętych w grupie.
6. Bawi się zgodnie z innymi dziećmi.
[ 41 ]

7. Stosuje się do poleceń nauczyciela.
ROZPOZNAWANIE STANÓW EMOCJONALNYCH

8. Próbuje nazywać własne uczucia (radość, smutek, złość, strach).

KARTY
do diagnozowania

9. Stara się panować nad negatywnymi emocjami.

PORADNIK
Diagnozowanie

gotowości szkolnej

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO

10. Dba o własne bezpieczeństwo, przestrzegając ustalonych reguł i zasad.

OBSERWACJA I

gotowości szkolnej

K ARTA 5

11. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw z innymi dziećmi.

12. Potrafi wskazać miejsce, w którym można bezpiecznie przejść przez jezdnię. (Karta 1)
Obszar rozwoju: ROZWÓJ UMYSŁOWY
Zakres umiejętności: ROZWÓJ WYCHOWANIE
CZYNNOŚCIRODZINNE
INTELEKTUALNYCH
13.obrazkową
Wymienia imiona
rodziców.
Umiejętność: Układa historyjkę
w odpowiedniej
kolejności.

ISBN 9788326219962

14. Nazywa członków bliższej i dalszej rodziny.

imię przedszkolaka

ISBN 9788326217913

Diagnoza jednoetapowa

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. Uczestniczy w rodzinnych spotkaniach organizowanych w przedszkolu.
WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I PATRIOTYCZNE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OBSERWACJA
16. Podaje nazwę swojej
miejscowości.

II

Zakres
umiejętności:
POSZANOWANIE
I ZWIERZĄT,
ROZUMIENIE
18. Rozpoznaje mundury
i nazywa
zawody osób
pełniących funkcjeROŚLIN
publiczne
(strażak, policjant,
żołnierz). ZJAWISK PRZYRODY
Umiejętność: Rozpoznaje i nazywa pory roku.

© Wydawnictwo Szkolne PWN

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.DUW\REVHUZDFMLG]LHFNDODWHN

Powiedz, jak ubrane są dzieci przedstawione na obrazkach. Wskaż, na którym obrazku przedstawiono
wiosnę, na którym lato, jesień, a na którym zimę.

© Wydawnictwo Szkolne PWN

Karty obserwacji dziecka.
.DUW\GLDJQRVW\F]QH
EÛGÇFHJUDȴF]Q\P
X]XSHĄQLHQLHP
$UNXV]DREVHUZDFML
VÇQDU]ÛG]LHP
SR]ZDODMÇF\P
QDXF]\FLHORZLQDU]HWHOQH
LbV]\ENLHVSUDZG]HQLH
NRPSHWHQFMLG]LHFND
.DUW\REVHUZDFMLG]LHFNDODWHN

© Wydawnictwo Szkolne PWN

.DUW\REVHUZDFMLG]LHFNDODWHN
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K ARTA 6

np.: lekarz, kucharz, listonosz.
17. Wie, czym
zajmują
się przedstawiciele
wybranych
zawodów, ją.
Obszar
rozwoju:
ROZWÓJ
UMYSŁOWY
Ułóż obrazki w takiej kolejności,
aby
powstała
historyjka.
Opowiedz

.DUW\REVHUZDFMLG]LHFNDODWHN

© Wydawnictwo Szkolne PWN

tak

Rozpoznaj jego moľliwoĝci

Elektroniczna diagnoza gotowoĝci szkolnej
Karty do diagnozowania
gotowoĝci szkolnej
.DUW\VSUDZG]DMÇRVLÇJQLÛFLD
Zb]DNUHVLHJRWRZRĝFLV]NROQHM
SU]\V]ĄHJRXF]QLD3XEOLNDFMD
]DZLHUDNRORURZ\FKNDUWGR
GLDJQR]\ZVWÛSQHMZbSDļG]LHUQLNX
LbNRORURZ\FKNDUWGRGLDJQR]\
NRĆFRZHMZbPDUFXRUD]DUNXV]
REVHUZDFMLG]LHFNDZbNWµU\P
QDXF]\FLHORGQRWRZXMHSXQNWDFMÛ
RNUHĝORQ\FKNRPSHWHQFML

3RPDJDZbSURVW\VSRVµE]HEUDÉZbMHGQ\PPLHMVFXZ\QLNL
REVHUZDFMLG]LHFL
Aby zapisaÉ wyniki obserwacji korzystajÇc zbElektronicznej
diagnozy wystarczy:
1.8WZRU]\ÉJUXSÛȂZSLVDÉLPLRQDLbQD]ZLVNDG]LHFL
2.:SURZDG]LÉZ\QLNLREVHUZDFML
3.:\JHQHURZDÉJRWRZ\UDSRUWGODGLDJQR]\ΖbOXEΖΖHWDSX
Na podstawie wygenerowanego raportu nauczyciel:

ȏV]\ENRX]\VNXMHSHĄQÇLQIRUPDFMÛRbUR]ZRMXȴ]\F]Q\P
XP\VĄRZ\PLbHPRFMRQDOQRVSRĄHF]Q\PG]LHFND

ȏPRľHSRUµZQ\ZDÉZ\QLNLG]LHFNDQDWOHJUXS\LbSRSXODFML
ȏEÛG]LH]QDĄXPLHMÛWQRĝFLZ\PDJDMÇFHUR]ZLQLÛFLDSRGF]DV
GDOV]\FK]DMÛÉ
MoľliwoĝÉ automatycznego generowaniabΖQIRUPDFMLRbJRWRZRĝFL
G]LHFNDGRSRGMÛFLDQDXNLZbV]NROHSRGVWDZRZHM

8. Opis badanych kompetencji

Rozwój fizyczny i wychowanie zdrowotne

Obszar

Diagnoza – październik

Diagnoza – marzec

Zadanie

Zadanie

Lp.

Kompetencje dziecka

1.

Wykonuje czynności samoobsługowe.

W toku codziennej obserwacji (m.in. podczas czynności higienicznych w łazience, w szatni, podczas spacerów i wycieczek) nauczyciel dokonuje oceny w zakresie
wskazanej umiejętności.

2.

Wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.

W toku codziennej obserwacji (m.in. podczas pełnienia wyznaczonych dyżurów)
nauczyciel dokonuje oceny w zakresie wskazanej umiejętności.

3.

Dba o porządek
w swoim otoczeniu.

W toku codziennej obserwacji w trakcie pobytu w przedszkolu (m.in. podczas
sprawdzania porządku w szafce czy na półce dziecka, podczas przebywania w szatni,
w toalecie, w trakcie zabaw tematycznych, wykonywania zadań, podczas pełnienia
dyżurów) nauczyciel dokonuje oceny w zakresie wskazanej umiejętności.

4.

Samodzielnie sprząta
zabawki, porządkuje
miejsce pracy.

W toku codziennej obserwacji (po skończonej pracy przy stolikach, po zajęciach
i po zabawie, w trakcie zabaw tematycznych, badawczych, wykonywania zadań)
nauczyciel dokonuje oceny w zakresie wskazanej umiejętności.

5.

Organizuje sobie czas
wolny.

W toku codziennej obserwacji nauczyciel dokonuje oceny w zakresie wskazanej
umiejętności, szczególnie w czasie przeznaczonym na dowolną zabawę.

6.

Jest sprawne fizycznie:
biega, skacze na jednej
nodze, kopie piłkę, chodzi
po wyznaczonej linii.

W toku codziennej obserwacji (podczas
zabaw ruchowych w sali przedszkolnej,
sali gimnastycznej czy na placu
zabaw), nauczyciel dokonuje oceny
w zakresie wskazanej umiejętności.
Przykładowe zabawy pomocne
w sprawdzaniu diagnozowanej kompetencji:
Zabawa „Uciekaj przed piłką” –
Dzieci stoją w luźnej gromadce
w jednym końcu sali lub na placu zabaw.
Po przeciwnej stronie, w dużym
oddaleniu, stoi nauczyciel lub chętne
dziecko, trzymając jedną lub kilka
piłek. Na hasło: Uciekaj przed piłką
– toczy piłkę lub piłki w stronę dzieci.
Wszystkie dzieci powinny przebiec
na druga stronę sali lub placu zabaw,
unikając dotknięcia piłek. Dziecko,
które zostanie dotknięte przez piłkę,
siada z boku.
Zabawa „Berek tradycyjny” – dzieci
biegają po sali, unikając dotknięcia
przez dziecko-berka. Dotknięte
dziecko zostaje „berkiem”.
Zabawa „Berek-bocian” – dzieci
starają się, by nie być schwytane
przez „berka”, stając na jednej nodze.
Zabawy równoważne – przechodzenie
po wyznaczonej linii: prostej, krętej,
spiralnej lub zygzakowatej.
Zabawy z celowaniem – kopanie piłki
do celu (np. do bramki), gra w piłkę
nożną.



W toku codziennej obserwacji
(podczas zabaw ruchowych w sali
przedszkolnej, sali gimnastycznej
czy na placu zabaw) nauczyciel
dokonuje oceny w zakresie wskazanej
umiejętności.
Przykładowe zabawy pomocne
w sprawdzaniu diagnozowanej
kompetencji:
Zabawa „Zmierz skakankę” – przejście
wzdłuż rozłożonej na ziemi skakanki
(w przód, w tył), dzieci liczą krokami
długość skakanki.
Zabawa „Wyszywanie” – dziecko
wykonuje podskoki w przód, w tył,
w bok, skrzyżnie, obunóż lub na jednej
nodze, naśladując ruch igły z nitką.
Zabawa „Strąć piłkę z linii” – dziecko
kopie piłkę, starając się strącić ją
z zaznaczonej linii.
Zabawa „Złap swoją parę” – dzieci
ustawione w parach w dwóch rzędach,
każde dziecko z pary ma szarfę
w innym kolorze. Na dany sygnał
dzieci starają się dogonić kolegę
lub koleżankę ze swojej pary. Zabawa
może być powtarzana kilkakrotnie.

Copyright © by Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.
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:bSRUDGQLNXQDXF]\FLHO]QDMG]LHZVND]µZNL
MDNLbNLHG\SU]HSURZDG]DÉGLDJQR]ÛRUD]MDN
VSUDZG]DÉXPLHMÛWQRĝFLG]LHFND
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Wprowadzanie wyników dzieci
DXF]\FLHOPDPRľOLZRĝÉV]\ENLHJRZSURZDG]DQLDZ\QLNµZG]LHFND
ȏ1SU]\SRPRF\NODZLDWXU\OXEZ\EUDQHJRSXQNWX]bDXWRPDW\F]QLH
UR]ZLMDMÇFHMVLÛOLVW\

RZ\EUDQ\FKNRPSHWHQFMLGRNWµU\FKSU]\SRU]ÇGNRZDQHVÇNDUW\
ȏ'GLDJQRVW\F]QHQDXF]\FLHOPDPRľOLZRĝÉEH]SRĝUHGQLHJRSRGJOÇGX
]bZLGRNXZSLV\ZDQLDSXQNWµZSRSU]H]NOLNQLÛFLHLNRQNL

ELEKTRONICZNA DIA*NOZA
*OTOWOĜCI SZKOLNEJ

ȏ3URVWHWZRU]HQLHOLVW\G]LHFL
ȏ0RľOLZRĝÉSU]HSURZDG]HQLDGLDJQR]\SDļG]LHUQLNRZHMLbPDUFRZHM
ȏ6]\ENLHZSURZDG]HQLHZ\QLNµZ
ȏ6]\ENLHJHQHURZDQLHUDSRUWXQDSRGVWDZLHGRNXPHQWX0(1
]\WHOQHZ\NUHV\LbWDEHOHSRUµZQDZF]HGLDJQR]\SDļG]LHUQLNRZHM
ȏ&LbPDUFRZHM]bXZ]JOÛGQLHQLHPZ\QLNµZG]LHFNDQDWOHJUXS\

RľOLZRĝÉSRGJOÇGXNDUWGLDJQRVW\F]Q\FKEH]SRĝUHGQLR]bGLDJQR]\
ȏ0ZbWUDNFLHZSURZDG]DQLDZ\QLNµZG]LHFND

diagnoza.wszpwn.com.pl
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Tabele ibwykresy porównawcze

ΖPLÛL1D]ZLVNR
ΖPLÛL1D]ZLVNR
ΖPLÛL1D]ZLVNR
ΖPLÛL1D]ZLVNR
ΖPLÛL1D]ZLVNR
ΖPLÛL1D]ZLVNR
ΖPLÛL1D]ZLVNR
ΖPLÛL1D]ZLVNR

1DSRGVWDZLHZSURZDG]RQ\FKZ\QLNµZG]LHFLZbREXGLDJQR]DFK
QDXF]\FLHO

ȏX]\VNXMHF]\WHOQHLbDWUDNF\MQHVWDW\VW\NLZbIRUPLHWDEHO

LbZ\NUHVµZSUH]HQWXMÇF\FKRVLÇJQLÛFLDLQG\ZLGXDOQHG]LHFND
RUD]G]LHFNDQDWOHJUXS\

ȏPDPRľOLZRĝÉZ\GUXNXWDEHOLbZ\NUHVµZ
ȏPDPRľOLZRĝÉZ\GUXNXUDSRUWµZGLDJQR]\SDļG]LHUQLNRZHM
LbPDUFRZHM UDSRUW0(1 ZbGRZROQ\PPRPHQFLH
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Memo ibprzedszkolaki

Memo
i przedszkolaki
Język angielski
K ART Y PR AC Y

NOWOĜÈ!

1DXF]DQLHMÛ]\NDDQJLHOVNLHJRQLJG\QLHE\ĄRSURVWV]H
.DUW\SUDF\SU]H]QDF]RQHVÇGODSU]HGV]NRODNµZ
LbODWNµZ NWµU]\QLJG\ZF]HĝQLHMQLHXF]\OLVLÛ
MÛ]\NDDQJLHOVNLHJR:bV]F]HJµOQRĝFLDGUHVXMHP\
MHGRW\FKG]LHFLNWµUH]JRGQLH]b5R]SRU]ÇG]HQLHP
0(1]bGQLDPDMDUZbURNXV]NROQ\P
UR]SRF]QÇRERZLÇ]NRZÇQDXNÛMÛ]\ND
DQJLHOVNLHJRZbSU]HGV]NRODFK

ȏSHUIRURZDQ\FKNRORURZ\FKNDUWSUDF\

]bNRPHQWDU]HPGODQDXF]\FLHODQDRGZURFLH

ȏSODQV]GRJU\PHPRU\
ȏSODQV]H]bQDNOHMNDPL
ȏG\SORPX]QDQLDGODG]LHFND

3U]HGV]NRODNRPWRZDU]\V]\V\PSDW\F]Q\VPRN
0HPRNWµU\ZUD]]bJUXSÇSU]\MDFLµĄSU]\SRPRF\
SLRVHQHNZLHUV]\NµZJLHULb]DEDZVWDUDVLÛ
XF]\QLÉSURFHVSU]\VZDMDQLDMÛ]\NDREFHJR
DWUDNF\MQ\PFLHNDZ\PLbZFLÇJDMÇF\P

www.wszpwn.com.pl/pl/memo

PAKIET DLA DZIECKA
TYTUă
0HPRLbSU]HGV]NRODNL
-Û]\NDQJLHOVNL.DUW\SUDF\
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POZIOM EUR.
$

PAKIET DLA NAUCZYCIELA ]DZLHUDUµZQLHľSDNLHWGODG]LHFND
kĄadanki
ȏUZ]RUµZXNĄDGDQHN
SRSODQV]NDľGHJRZ]RUX 

Memo
i przedszkolaki
Język angielski

Memo
i przedszkolaki
Język angielski

ȏMemo i przedszkolaki. PĄyta D9D

*RWRZHOHNFMHZbSRVWDFLȴOPµZQD'9'VWDQRZLÇ
QLH]DVWÇSLRQÇSRPRFGODQDXF]\FLHODZ\FKRZDQLD
SU]HGV]NROQHJRJG\ľZb]QDF]Q\PVWRSQLXSRPDJDMÇ
PXZbSURZDG]HQLX]DMÛÉ
3Ą\WD'9']DZLHUD
ȏ 70 minilekcji zbjÛzyka angielskiegoSURZDG]RQ\FK
SU]H]ȌZLUWXDOQÇȋQDXF]\FLHONÛMÛ]\NDDQJLHOVNLHJR
ȏ Animowane scenki sytuacyjne piosenki lub
wierszykiZbNWµU\FKERKDWHUNXUVXVPRN0HPR
WRZDU]\V]\G]LHFLRPLbZVSLHUDMHZbSURFHVLHQDXNL
MÛ]\NDREFHJR
ȏ Instrukcje dla nauczyciela wychowania
przedszkolnego SRMDZLDMÇFHVLÛZbȴOPLHZbIRUPLH
NUµWNLFKQRWDWHN GRW\F]ÇFHSU]HGHZV]\VWNLP
RUJDQL]DFMLSURFHVXG\GDNW\F]QHJRQSSDX]XM'9'
UR]GDMG]LHFLRPNDUWÛSUDF\]HVWUSRZWDU]DMFLH
U\PRZDQNÛNODV]F]ÇFU\WPLF]QLHZbGĄRQLH

arty obrazkowe
ȏKNDUWREUD]NRZ\FKZbIRUPDFLH%

emo i przedszkolaki.
ȏMPrzewodnik

Memo
i przedszkolaki
Język angielski
Przewodnik metodyczny
i kolorowanki

metodyczny
ibkolorowanki

ȏ:VND]µZNLGODQDXF]\FLHOD
MDNSUDFRZDÉ]b'9'
ȏ2SLV\ZV]\VWNLFKRGFLQNµZ
ȏNRORURZDQHN
]bNRPHQWDU]HPGOD
QDXF]\FLHODQDRGZURFLH
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Karty pracy rozwijajÇ umiejÛtnoĝci jÛzykowe
Karty do gry 2 – Odcinek 48

*ry PHPRU\
*U\PHPRU\UR]ZLMDMÇ
XPLHMÛWQRĝÉSUDF\]HVSRĄRZHM

Karty pracy
6PRN0HPRȂ
ERKDWHUNXUVXNWµU\
ZbNROHMQ\FKRGFLQNDFK
SR]QDMHQRZ\FK
SU]\MDFLµĄ

Dyplom
'\SORPX]QDQLD
GODG]LHFNDȂ
Z]PDFQLDSRF]XFLH
RGQLHVLRQHJR
VXNFHVX

I’m hungry

ΖQIRUPDFMDZbNWµU\P
RGFLQNXQDSĄ\FLH'9'
QDOHľ\Z\NRU]\VWDÉ
GDQÇNDUWÛSUDF\
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Naklejki
1DNOHMNLXDWUDNF\MQLDMÇ
ÉZLF]HQLDQDED]LH
NRORURZDQHN
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.RORURZDQNDȂ2GFLQHN

ΖQIRUPDFMDZbNWµU\P
RGFLQNXQDSĄ\FLH'9'
QDOHľ\Z\NRU]\VWDÉGDQ\
]HVWDZQDNOHMHNLb]bNWµUÇ
NRORURZDQNÇ

Ciekawe metody pracy: kolorowanie naklejanie obrazków ĄÇczenie ibszukanie elementów

UkĄadanki
8NĄDGDQNLXWUZDODMÇPDWHULDĄ
MÛ]\NRZ\ZSURZDG]RQ\
ZbGDQ\PRGFLQNXXF]ÇF
ZVSµĄG]LDĄDQLDZbJUXSLH
LbUR]ZLMDMÇFXPLHMÛWQRĝÉ
ORJLF]QHJRP\ĝOHQLD

Tematyka
poszczególnych
odcinków

1
■]DSR]QDQLHVLÛ

]bERKDWHUHP
NXUVX

■SRZLWDQLD
■ liczenie do

WU]HFK

SĄownictwo
struktury
gramatyczne
funkcje jÛzykowe
+HOOR0HPR+L
GUDJRQRQHWZR
WKUHH

MateriaĄy
do wykorzystania
na zajÛciach

Techniki nauczania

■NUHGNL

■SRZWDU]DQLH

■ NDUWDSUDF\]H

■QDXNDZLHUV]\ND

VWU]b]HVWDZX
NDUWSUDF\GOD
dziecka Memo
LbSU]HGV]NRODNL

Przewidywane
osiÇgniÛcia
dzieci

■XPLHSU]\ZLWDÉ
VLÛSRDQJLHOVNX
KLKHOOR
SRZLWDOQHJR
]bHOHPHQWDPL735 ■XPLHSROLF]\É
UHDJRZDQLDFDĄ\P
GRWU]HFKSR
FLDĄHP
DQJLHOVNX

Transkrypcja
materiaĄów audio
wystÛpujÇcych
wbodcinku
(piosenki, wierszyki,
scenki)
+L+L+HOORΖȇP
DbGUDJRQΖbFDQȵ\
+HOOR0HPR
&RPHDQGSOD\ZLWK
PH

■WHFKQLNL753

+HOOR0HPR

]DEDZDJUXSRZD

■NRORURZDQLH

.RORURZDQNDȂ2GFLQHN

2QHWZRWKUHH

■WHFKQLNLGUDPRZH

UHDJRZDQLDFDĄ\P
FLDĄHP

Kolorowanki
.RORURZDQNLGR
NRSLRZDQLDȂXWUZDODMÇ
PDWHULDĄMÛ]\NRZ\
ZSURZDG]RQ\ZbGDQ\P
RGFLQNXSU]\]DVWRVRZDQLX
WHFKQLNLSODVW\F]QHM

7KUHHWZRRQH
:HDUHKDYLQJIXQ

LOXVWUDFML

Przewodnik metodyczny
2SLV\ZV]\VWNLFKRGFLQNµZ]DZLHUDMÇ
ȏWHPDW\NÛSRV]F]HJµOQ\FKRGFLQNµZ
ȏOLVWÛVĄRZQLFWZDIXQNFMLMÛ]\NRZ\FKÉZLF]RQ\FK
ZbGDQ\PRGFLQNX
ȏOLVWÛPDWHULDĄµZGRZ\NRU]\VWDQLDQD]DMÛFLDFK
ȏWHFKQLNLQDXF]DQLD
ȏSU]HZLG\ZDQHRVLÇJQLHFLDG]LHFL
ȏWUDQVNU\SFMÛPDWHULDĄµZDXGLRZ\VWÛSXMÇF\FK
ZbRGFLQNX SLRVHQNLZLHUV]\NLVFHQNLU\PRZDQNL 

Karty obrazkowe
.DUW\REUD]NRZH
VWDQRZLÇQLH]EÛGQÇ
SRPRFGODQDXF]\FLHOD
SRGF]DVSUH]HQWDFML
LbSRZWDU]DQLDVĄRZQLFWZD
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Mini Bingo!

+DYHIXQ OHDUQ
.VLÇľNDSU]H]QDF]RQDGODQDMPĄRGV]\FKNWµU]\
]DF]\QDMÇVZRMÇSU]\JRGÛ]bMÛ]\NLHPDQJLHOVNLP
3UH]HQWRZDQ\PDWHULDĄZbVSRVµEĄDJRGQ\
LbQDWXUDOQ\ZSURZDG]DSU]HGV]NRODND]bSRPRFÇ
QDXF]\FLHODLbURG]LFµZZbFLHNDZ\ĝZLDWMÛ]\ND
DQJLHOVNLHJR

PAKIET DLA DZIECKA
TYTUă
3RGUÛF]QLN&'
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POZIOM EUR.
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ȏAktywne formy nauki ZVSRPDJDQHVÇNDUWDPL
REUD]NRZ\PLJUDPLSODQV]RZ\PLQDNOHMNDPL
LbQDJUDQLDPL

ȏSzata graȴczna GRVWRVRZDQDMHVWGR

SHUFHSF\MQHMZUDľOLZRĝFLG]LHFLZbRVWDWQLFK
ODWDFKQDXNLSU]HGV]NROQHM

ȏZróľnicowany materiaĄ dļwiÛkowyQDJUDQ\
]bXG]LDĄHPQDWLYHVSHDNHUµZJZDUDQWXMH
NV]WDĄWRZDQLHZĄDĝFLZHMZ\PRZ\

MateriaĄy dydaktyczne
dla naXczyciela

&%

1DXF]\FLHOHGHF\GXMÇF\VLÛQDSUDFÛ]b0LQL%LQJR
PRJÇ]DRSDWU]\ÉVLÛZbPDWHULDĄ\G\GDNW\F]QHQD
ZZZNVLHJDUQLDV]NROQD3:1SO
Pakiet dla nauczyciela]DZLHUDMÇF\
ȏ SRUDGQLNPHWRG\F]Q\]HVFHQDULXV]DPLOHNFMLRUD]
SHĄQHWHNVW\QDJUDĆXPRľOLZLDMÇFHSU]HSURZDG]HQLH
ZV]\VWNLFKÉZLF]HĆ
ȏ ]HVWDZGZXVWURQQ\FKNDUWREUD]NRZ\FK
ȏ SĄ\W\&'DXGLR]bPDWHULDĄHPOHNF\MQ\PQDJUDQ\P
SU]H]QDWLYHVSHDNHUµZ
ȏ SODNDWLQWHUDNW\ZQ\GRZ\NRU]\VWDQLD]bNDUWDPL
REUD]NRZ\PLZUD]]bEDQNLHPÉZLF]HĆ
ȏ PDWHULDĄ\GRNRSLRZDQLDZ]ERJDFRQHRbGRGDWNRZH
ÉZLF]HQLDXWUZDODMÇFHPDWHULDĄZSURZDG]RQ\QDOHNFML
Zestaw 37 kart obrazkowych 6WRU\FDUGV
GRNROHMQ\FKUR]G]LDĄµZZbSRGUÛF]QLNX

I]ZXdadjghd[Vjijbc

ȏ
CD1 21

CD1 22

ÈZLF]HQLDED]XMÇ
QDWHFKQLNDFK
GRVWRVRZDQ\FK
GRPRľOLZRĝFL
G]LHFLZbZLHNX
SU]HGV]NROQ\P

3RZ\NRQDQLX
ÉZLF]HQLDG]LHFNR
SU]\NOHMDQDNOHMNÛ
QDJURGÛ

ȏ

CD2 08

CD2 24

A basket of ..... .
apples, pears, mushrooms, leaves, chestnuts

.DľGDOHNFMD]DZLHUD
OLVWÛVĄRZQLFWZD
LbVWUXNWXUNWµUH
G]LHFNRSRZLQQR
SU]\VZRLÉQD
]DMÛFLDFK

URJUDPQDXF]DQLDMÛ]\NDDQJLHOVNLHJR
ȏ3ZbSU]HGV]NROX
ȏ3.RUDGQLNPHWRG\F]Q\
ȏ0DUW\REUD]NRZH
ȏ DWHULDĄ\GRNRSLRZDQLD
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ABCDeXtscK 1

/HUQHQGXUFK6SLHOHQ
$%&'HXWVFKWRQDMQRZV]DVHULDGRQDXNLMÛ]\ND
QLHPLHFNLHJRZbV]NROHSRGVWDZRZHM6HULD
GRVWRVRZDQDGRREQLľRQHJRZLHNXLQLFMDFML
V]NROQHMRUD]SUHG\VSR]\FMLQDMPĄRGV]\FK
XF]QLµZPoziom pierwszej serii moľe byÉ
wykorzystywany do pracy zbdzieÉmi wbstarszej
grupie przedszkolnej3U]\MD]QHG]LHFNX
HOHPHQW\SRGUÛF]QLNDWRPLÛG]\LQQ\PLJU\
]LOXVWURZDQH]DEDZ\KLVWRU\MNLREUD]NRZH
SLRVHQNLLbEDMNRZHSRVWDFL.XUVZ\SRVDľRQ\
MHVWZbERJDW\Z\EµUPDWHULDĄµZGODQDXF]\FLHOD
QRZRF]HVQ\SRUDGQLNNDUW\REUD]NRZHSODNDW\
NDUW\GRVĄXFKRZLVNRUD]PDWHULDĄ\LQWHUDNW\ZQH

PAKIET DLA UCZNIA
TYTUă
3RGUÛF]QLN]bÉZLF]HQLDPL
&'

60

KATALOG WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 2015

ISBN


POZIOM EUR.
$

ȏPodziaĄ tomu na dwie czÛĝci.
ȏPrzyjazne formy zadaĆ VĄXFKRZLVNDSLRVHQNL
ZLHUV]\NLJU\SODQV]RZHMDNUµZQLHľJU\
UXFKRZH 

ȏRegularne powtórkiSRGNRQLHFNDľGHJR
]bUR]G]LDĄµZ :LHGHUKROXQJ 

ȏMateriaĄ dļwiÛkowyQDJUDQ\SU]H]QDWLYH
VSHDNHUµZ

ȏBroszura dla rodziców]HZVND]µZNDPL
QDbWHPDWZVSLHUDQLDG]LHFLZbQDXFH

MateriaĄy dydaktyczne
dla naXczyciela
1DXF]\FLHOHGHF\GXMÇF\VLÛQDSUDFÛ]b$%&'HXWVFK
PRJÇ]DRSDWU]\ÉVLÛZbPDWHULDĄ\G\GDNW\F]QHQD
ZZZNVLHJDUQLDV]NROQD3:1SO

0HLQH6SLHOVDFKHQ


dla nauczyciela]DZLHUDMÇF\
ȏȏPakiet
3RUDGQLNGODQDXF]\FLHOD]HVFHQDULXV]DPLZV]\VWNLFK

+LVWRU\MNDQDJUDQD
QDSĄ\FLHRUD]
]DGDQLHHör zu
SU]\]Z\F]DMDMÇ
G]LHFLGR
EU]PLHQLDMÛ]\ND
QLHPLHFNLHJR

+|U]X

OHNFMLRUD]]bNRORURZ\PLLOXVWUDFMDPL

ȏ .DUW\REUD]NRZHȂNDUW\GRQDXNLVĄRZQLFWZD
PHWRGÇ'RPDQD

=DGDQLDW\SX
6SULFKQDFK
VĄXľÇÉZLF]HQLX
SRSUDZQHM
Z\PRZ\

PHLQH3XSSH

PHLQ7HGG\

PHLQ%DOO

PHLQH.DW]H

PHLQ$XWR

PHLQ0RQVWHU

PDWHULDĄRPLQWHUDNW\ZQ\P
OHNFMHVÇFLHNDZV]H
DbPRW\ZDFMDXF]QLµZ
GRbQDXNLZ]UDVWD

ȏVFHQDULXV]HOHNFML
ȏWHVW\
ȏNDUW\REUD]NRZH
ȏSODNDW\
ȏDNW\ZQHIRUP\QDXF]DQLDMÛ]\ND
ȏUR]NĄDGPDWHULDĄX
ȏSODQZ\QLNRZ\
ȏSURJUDPQDXF]DQLD

(FKREXQJ6SLHOWLQGHU.ODVVH
J S

U
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U QV
WHU
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QV
RQ Q0
0R
0

L
Q
Q
L
H
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PH

P
HL
Q0
RQ
VW
HU

(OHPHQW\]DEDZRZH
XZ]JOÛGQLDMÇ
QDWXUDOQÇSRWU]HEÛ
UXFKXRUD]
VĄXľÇXWUZDOHQLX
VĄRZQLFWZD

10 plakatów ȂSRMHGQ\PGRNDľGHJRUR]G]LDĄX
ȏSRGUÛF]QLND
PacynkÛ ȂPLĝ7KHR7KHD
ȏ]bGRGDWNRZ\P]HVWDZHP
ateriaĄy do pracy zbuľyciem
ȏMtablicy
interaktywnej ȂG]LÛNL


:SURZDG]HQLHP
GRNDľGHJR
UR]G]LDĄXMHVWSODNDW
LOXVWUXMÇF\MHJR
WHPDW\NÛ

QDUUDF\MQ\FKNDUWGRVĄXFKRZLVNXĄDWZLDMÇF\FK
UR]XPLHQLH]HVĄXFKX

XEUDQHN

 +|U]XXQGVSULFKQDFK
S



ȏ .DUW\GRKLVWRU\MHNREUD]NRZ\FKȂ]HVWDZ

WHU
RQV
Q0
PHL
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Umiem wiÛceM

:\NRU]\VWXMÛZLHG]ÛZbSUDNW\FH
3XEOLNDFMDSU]H]QDF]RQDMHVWQDFDĄ\URNSUDF\]bQDMVWDUV]\PLSU]HGV]NRODNDPLNWµUHVZRMH]DGDQLD
Z\NRQXMÇV]\EFLHMLbVSUDZQLHMQLľSR]RVWDĄHG]LHFLÈZLF]HQLDUR]ZLMDMÇFHVSUDZQRĝÉJUDIRPRWRU\F]QÇ
VSRVWU]HJDZF]RĝÉORJLF]QHP\ĝOHQLHVÇGRVNRQDĄ\PSU]\JRWRZDQLHPGRQDXNLZbNODVLH
=DGDQLD]DSURSRQRZDQHZb]HV]\FLHSRPDJDMÇUµZQLHľZbÉZLF]HQLXNRQFHQWUDFMLXZDJL']LHFNR
SUDFXMÇFH]b]HV]\WHP8PLHPZLÛFHMEÛG]LHSRWUDȴĄRXĄRľ\ÉSURVWÇKLVWRU\MNÛREUD]NRZÇ]b]DFKRZDQLHP
NROHMQRĝFLSU]\F]\QRZRVNXWNRZHMZ\V]XNDÉUµľQLFHLbSRGRELHĆVWZDQDZVND]DQHMLOXVWUDFMLQDEÛG]LH
XPLHMÛWQRĝÉZ\NRU]\VWDQLD]GRE\WHMZLHG]\ZbSUDNW\FHSRGF]DVZ\NRQ\ZDQLD]DGDĆLbUR]ZLÇ]\ZDQLD
SUREOHPµZHGXNDF\MQ\FK

Umiem wiÛcej
5R]SR]QDZDQLH
OXVWU]DQ\FKRGELÉ
REUD]NµZ

Umiem wiÛcej
2SRZLDGDQLH
KLVWRU\MNL
REUD]NRZHM
SRPDJD
ZbUR]ZLMDQLX
P\ĝOHQLD
SU]\F]\QRZR
VNXWNRZHJR
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Bosa osa ibinne. Teatrzyki przedszkolaka

NOWOĜÈ!

7HDWU]\NQDNDľGÇRND]MÛ
7HDWU]\NL'RURW\*HOOQHULb'DQXW\*HOOQHURZHMWRSURSR]\FMDWU]\G]LHVWXWU]HFKZLHUV]RZDQ\FK
NUµWNLFKSU]HGVWDZLHĆNWµUHQDXF]\FLHOPRľH]UHDOL]RZDÉ]DUµZQR]HVWDUV]\PLMDNLbPĄRGV]\PL
G]LHÉPL5µľQRURGQDWHPDW\NDSU]HGVWDZLHĆSR]ZROLXDWUDNF\MQLÉXURF]\VWRĝFLQLHW\ONR]bRND]MLĝZLÇW
%RľHJR1DURG]HQLD1RZHJR5RNXF]\'QLD%DEFLDOHWDNľH]DEDZQDĝQLHJXOXERF]HNLZDQLDQD
VĄRQHF]QHZDNDFMH&LHNDZ\PSRP\VĄHP]DPLHV]F]HQLDWHDWU]\NµZZbSXEOLNDFMLMHVWLFKXV]HUHJRZDQLH
]JRGQH]bU\WPHPSµUURNX=DEDZÛZbWHDWUUR]SRF]\QDP\Ȍ3RUÇPXFKRPRUDȋDbSU]HGZDNDFMDPL
SURSRQXMHP\SU]HGVWDZLHQLHSWȌ3DNXMHP\VLÛQDGPRU]Hȋ

Dorota Gellner

Dorota Gellner

PORA MUCHOMORA

3$.8-(0<6,}1$'025=(

Występują: Dzieci.

Występują: Dzieci, Narrator.

Dzieci mają wycięte z kartonu jesienne rekwizyty, które kolejno prezentują publiczności.
Część rekwizytów może być prawdziwa, MUCHOMOR OCZYWIŚCIE NIEPRAWDZIWY.

Na scenę wbiegają dzieci z kolorowymi, pustymi walizkami. Zaczynają wrzucać do nich mnóstwo
rzeczy leżących na scenie: piłki, lalki, ubrania, kapelusze itp. Narrator stoi z boku.

DZIECI (razem)

Już na jesień pora!

DZIECI (razem)

Pakujemy się nad morze!

DZIECKO I

Pora muchomora!

DZIECKO I

Każdy bierze to, co może.

DZIECKO II

Pora dyń i pora porów…

DZIECKO II

DZIECI (razem)

I jesiennych stu kolorów!

DZIECI (razem)

DZIECKO III

Złotych drzew i rudych krzaków…

DZIECKO IV

I odlatujących ptaków.

DZIECKO V

Pora kalafiora!

DZIECKO VI

Pora pomidora!

DZIECKO VII
DZIECKO I
DZIECKO II
DZIECKO III
DZIECI (razem)

NARRATOR
(łapie się za głowę)

I kasztanów, i żołędzi
z jesiennego wora.

Pora na poranki chłodne…
Już na jesień pora!

Pakujemy się z zapałem,
lecz walizki są za małe!
Żadna zamknąć się nie może…
Więc jak zabrać je nad morze?!
Tych walizek jest za mało!

DZIECKO II

Więcej by się nam przydało!

DZIECKO III

Wszędzie ciuchów leżą fury!

DZIECI (razem)

Podnoszą do góry wszystkie rekwizyty równocześnie i kłaniają się.

Już walizek rośnie góra!
A w walizkach rzeczy fura.
Każdy spieszy się jak może!

DZIECKO IV

DZIECKO I

Pora do przedszkola…

Pakujemy się nad morze!

DZIECKO III

DZIECI (razem)

Pora iść do szkoły…

Wszystko nam się przydać może!

Może lepiej jechać w góry?!

Zabierają niedomknięte walizki i wychodzą.
NARRATOR (wzrusza ramionami)

Może lepiej jechać w góry.

Bierze ostatnią walizkę i wychodzi.

5
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CzarodzieMskie obrazki

6

&]DUXMHP\ȐPDOXMHP\Ȑ
6HULDWU]HFKSXEOLNDFMLGODG]LHFLZbZLHNXRGGRODWRbUµľQ\PVWRSQLXWUXGQRĝFL']LÛNL]DVWRVRZDQLX
WHFKQRORJLLGUXNXEH]ZRGQHJR :DWHUOHVV G]LHFLPRJÇȌZ\F]DURZDÉȋNRORURZ\REUD]HN]DSRPRFÇ
SÛG]HOND]DQXU]RQHJRZbZRG]LHDOHWHľSDOFDJÇENLOXEZDFLND

CZARODZIEJSKIE
OBRAZKI

CZARODZIEJSKIE
OBRAZKI

CZARODZIEJSKIE
OBRAZKI

1

2

3
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Motyl
powsinoga
Kasia Ko]Ąowska

BaMki na cztery pory rokX

NOWOĜÈ!

&]\WDP\SU]H]FDĄ\URN
6HULD%DMNLQDF]WHU\SRU\URNXMHVWSU]H]QDF]RQDGODG]LHFLZbZLHNXLbODW7RERJDWRLOXVWURZDQH
RSRZLHĝFL]bPRUDĄHPNWµUHPRľQDF]\WDÉZVSµOQLH]bG]LHFNLHPVLHG]ÇFVRELHZ\JRGQLHZbGRPX
QDbNDQDSLHDOHPRľQDZ\NRU]\VW\ZDÉWDNľHZbSU]HGV]NROXSU]\EOLľDMÇFRSRZLHĝÉJUXSLHPDOXFKµZ
.DľGD]bEDMHNWRLQQD]ZLÇ]DQD]bSRUÇURNXSU]\JRGDRUD]]DSDGDMÇF\ZbSDPLÛÉERKDWHURZLH
RbZG]LÛF]Q\FKSU]\GRPNDFKFLHNDZVNLPRW\OF\WU\QHNUDNHNRORJ]EXQWRZDQ\ZÛJRU]F]\EDĄZDQ
HOHJDQW
:bVHULL

]
ska
Artur rak Kasisiia Koo]Ą]Ąow
ak
wsp
l
co chodzi

na ratunek
Kasia Ko]Ąowska

ȏ0RW\OSRZVLQRJD
ȏ$UWXUUDNFRFKRG]LĄZVSDN
ȏ7DMHPQLFD]DJLQLRQHJRRU]HV]ND
ȏ1DUDWXQHN

Tajemnica
zaginionego
orzeszka
Kasia Ko]Ąowska
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Zapras]amy do kontaktu ]b5epre]entantami :ydawniFtwa S]kolnego P:N

DOLNOĜLÆSKIE

KUJAWSKO
POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ăDZKIE

MAăOPOLSKIE

MAZOWIECKIE
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EROHVĄDZLHFNLJĄRJRZVNLJµURZVNLMDZRUVNLMHOHQLRJµUVNL
OHJQLFNLOXEDĆVNLOXELĆVNLOZµZHFNLSRONRZLFNLĝUHG]NL
ZRĄRZVNL]JRU]HOHFNL]ĄRWRU\MVNL-HOHQLD*µUD/HJQLFD

508b024b772

NĄRG]NLROHĝQLFNL]ÇENRZLFNL

508b024b794

G]LHUľRQLRZVNLNDPLHQQRJµUVNLPLOLFNLRĄDZVNLVWU]HOLĆVNL
ĝZLGQLFNLWU]HEQLFNLZDĄEU]\VNLZURFĄDZVNL:DĄEU]\FK:URFĄDZ

508b024b773

EURGQLFNLFKHĄPLĆVNLJROXEVNRGREU]\ĆVNLJUXG]LÇG]NLU\SLĆVNL
508b024b736
ĝZLHFNLWXFKROVNLWRUXĆVNLZÇEU]HVNL*UXG]LÇG]7RUXĆ

OPOLSKIE

FDĄHZRMHZµG]WZR

508b024b794

MDURVĄDZVNLNROEXV]RZVNLOHľDMVNLOXEDF]RZVNLĄDĆFXFNL
QLľDĆVNLSU]HP\VNLSU]HZRUVNLU]HV]RZVNLVWDORZRZROVNL
WDUQREU]HVNL3U]HP\ĝO7DUQREU]HJ

508b024b775

ELHV]F]DG]NLEU]R]RZVNLGÛELFNLMDVLHOVNLNURĝQLHĆVNLOHVNL
PLHOHFNLURSF]\FNRVÛG]LV]RZVNLVDQRFNLVWU]\ľRZVNL.URVQR
5]HV]µZ

508b024b746

PODLASKIE

FDĄHZRMHZµG]WZR

508b024b832

POMORSKIE

PODKARPACKIE

DOHNVDQGURZVNLE\GJRVNLOLSQRZVNLLQRZURFĄDZVNLPRJLOHĆVNL
QDNLHOVNLUDG]LHMRZVNLVÛSROHĆVNLZĄRFĄDZVNLľQLĆVNL
%\GJRV]F]:ĄRFĄDZHN

508b024b768

FKRMQLFNLF]ĄXFKRZVNLNZLG]\ĆVNL

508b024b736

ELDOVNLFKHĄPVNLĄÛF]\ĆVNLĄXNRZVNLRSROVNLSDUF]HZVNL
SXĄDZVNLUDG]\ĆVNLU\FNLĝZLGQLFNLZĄRGDZVNL%LDĄD3RGODVND
&KHĄP/XEOLQ

508b024b735

E\WRZVNLJGDĆVNLNDUWXVNLNRĝFLHUVNLOÛERUVNLPDOERUVNL
QRZRGZRUVNLSXFNLVWDURJDUG]NLV]WXPVNLWF]HZVNL
ZHMKHURZVNL*GDĆVN*G\QLD6RSRW

508b024b764

ELĄJRUDMVNLKUXELHV]RZVNLMDQRZVNLNUDVQRVWDZVNLNUDĝQLFNL
OXEDUWRZVNLOXEHOVNLWRPDV]RZVNL]DPRMVNL/XEOLQ=DPRĝÉ

VĄXSVNL6ĄXSVN

508b024b760

508b024b754

FDĄHZRMHZµG]WZR

508b024b779

508b024b780

EU]H]LĆVNLNXWQRZVNLĄÛF]\FNLĄRZLFNLĄµG]NLZVFKRGQL
RSRF]\ĆVNLSRGGÛELFNLUDZVNLVNLHUQLHZLFNLWRPDV]RZVNL
]JLHUVNLăµGļ6NLHUQLHZLFH

EÛG]LĆVNLF]ÛVWRFKRZVNLJOLZLFNLNĄREXFNLOXEOLQLHFNL
P\V]NRZVNLWDUQRJµUVNL]DZLHUFLDĆVNL&]ÛVWRFKRZD*OLZLFH
=DEU]H

508b024b745

ELHOVNLFLHV]\ĆVNLSV]F]\ĆVNLUDFLERUVNLU\EQLFNLZRG]LVĄDZVNL
ľ\ZLHFNL%LHOVNR%LDĄD-DVWU]ÛELH=GUµM5\EQLNĽRU\

503b117b658

EHĄFKDWRZVNLĄDVNLSDELDQLFNLSDMÛF]DĆVNLSLRWUNRZVNL
UDGRPV]F]DĆVNLVLHUDG]NLZLHOXĆVNLZLHUXV]RZVNL
]GXĆVNRZROVNLăµGļ3LRWUNµZ7U\EXQDOVNL

508b024b738

ELHUXĆVNROÛG]LĆVNLPLNRĄRZVNL%\WRP&KRU]µZ'ÇEURZD
*µUQLF]D-DZRU]QR.DWRZLFH0\VĄRZLFH3LHNDU\ĜOÇVNLH5XGD
ĜOÇVND6LHPLDQRZLFHĜOÇVNLH6RVQRZLHFĜZLÛWRFKĄRZLFH7\FK\

508b024b725

ERFKHĆVNLEU]HVNLGÇEURZVNLJRUOLFNLQRZRVÇGHFNLWDUQRZVNL
1RZ\6ÇF]7DUQµZ

508b024b740

FKU]DQRZVNLNUDNRZVNLPLHFKRZVNLRONXVNLSURV]RZLFNL
.UDNµZ

508b024b747

OLPDQRZVNLP\ĝOHQLFNLQRZRWDUVNLRĝZLÛFLPVNLVXVNL
WDWU]DĆVNLZDGRZLFNLZLHOLFNL

508b024b831

ELDĄREU]HVNLJDUZROLĆVNLJUµMHFNLNR]LHQLFNLOLSVNLSLDVHF]\ĆVNL
SU]\VXVNLUDGRPVNLV]\GĄRZLHFNL]ZROHĆVNLľ\UDUGRZVNL
5DGRP

508b024b776

OHJLRQRZVNLPDNRZVNLQRZRGZRUVNLRVWURĄÛFNLRVWURZVNL
SU]DVQ\VNLSXĄWXVNLZRĄRPLĆVNLZ\V]NRZVNLľXURPLĆVNL
2VWURĄÛND:DUV]DZD

508b024b769

ĄRVLFNLPLĆVNLRWZRFNLVLHGOHFNLVRNRĄRZVNLZÛJURZVNL6LHGOFH
:DUV]DZD

508b024b791

FLHFKDQRZVNLJRVW\QLĆVNLJURG]LVNLPĄDZVNLSĄRFNLSĄRĆVNL
SUXV]NRZVNLVLHUSHFNLVRFKDF]HZVNLZDUV]DZVNL]DFKRGQL
3ĄRFN:DUV]DZD

508b024b796
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ĜWIÚTOKRZYSKIE FDĄHZRMHZµG]WZR

WARMIąSKO
MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZAC+ODNIO
POMORSKIE

504b017b539

LĄDZVNLQRZRPLHMVNL

508b024b736

EDUWRV]\FNLEUDQLHZVNLG]LDĄGRZVNLHOEOÇVNLHĄFNLJLľ\FNL
JRĄGDSVNLNÛWU]\ĆVNLOLG]EDUVNLPUÇJRZVNLQLG]LFNLROHFNL
ROV]W\ĆVNLRVWUµG]NLSLVNLV]F]\FLHĆVNLZÛJRU]HZVNL(OEOÇJ
2OV]W\Q

508b024b802

NROVNLNRQLĆVNL.RQLQ

508b024b768

JURG]LVNLNRĝFLDĆVNLOHV]F]\ĆVNLPLÛG]\FKRG]NLQRZRWRP\VNL
SR]QDĆVNLĝUHG]NLĝUHPVNLZROV]W\ĆVNL/HV]QR3R]QDĆ

508b024b733

FKRG]LHVNLF]DUQNRZVNRWU]FLDQHFNLJQLHļQLHĆVNLRERUQLFNL
SLOVNLV]DPRWXOVNLZÇJURZLHFNLZU]HVLĆVNL]ĄRWRZVNL3R]QDĆ

508b024b744

JRVW\ĆVNLMDURFLĆVNLNDOLVNLNÛSLĆVNLNURWRV]\ĆVNLRVWURZVNL
RVWU]HV]RZVNLSOHV]HZVNLUDZLFNLVĄXSHFNLWXUHFNL.DOLV]

508 024 758

FDĄHZRMHZµG]WZR

508b024b760

BI85O OBSă8GI KLI(NTA
1DVLNRQVXOWDQFLVÇGR3DĆVWZDG\VSR]\FMLRGSRQLHG]LDĄNXGRSLÇWNXZbJRG]LQDFKȂ
ZbRNUHVLHRGVLHUSQLDGRSDļG]LHUQLNDZbJRG]LQDFKȂ 

SkontaktuM siÛ ] nami
=SU]\MHPQRĝFLÇRGSRZLHP\QDS\WDQLDGRW\F]ÇFHPLQ
ȏRIHUW\Z\GDZQLF]HM
ȏ]DPµZLHĆ
ȏGHNODUDFML
ȏPDWHULDĄµZGODQDXF]\FLHOD
ȏ$NDGHPLL3:1
ȏDNWXDOQ\FKVSRWNDĆLNRQNXUVµZRUJDQL]RZDQ\FKSU]H]:\GDZQLFWZR

:yEier] dla sieEie dogodnÇ IormÛ kontaktu
=DG]ZRĆ801

30 40 50*
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OXEFRPLQXWZbJRG]Ȃ ]JRGQLH]bWDU\IÇRSHUDWRUD 
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Nowa droga wbnauF]aniu

3(:1<67$57ÈZLF]HQLDLQWHUDNW\ZQHGODXF]QLµZ

]HVSHFMDOQ\PLSRWU]HEDPLHGXNDF\MQ\PL
●

3RQDG160 interaktywnych ÉwiczeĆLbPXOWLPHGLDOQ\FKSUH]HQWDFML

●

5µľQLFRZDQLHVWRSQLDWUXGQRĝFL

●

%RJDWHmateriaĄy multimedialne QDJUDQLD]GMÛFLDSUH]HQWDFMH 

●

ÈZLF]HQLDSRF]XFLDVSUDZVWZD

●

START
Èwiczenia interaktywne dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz niepeĄnosprawnoĝciÇ intelektualnÇ

System wzmocnieĆPRW\ZXMÇF\GRGDOV]HMSUDF\
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