
Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 14.12.2009 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Dzień i noc” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - indywidualna 

CELE GŁÓWNE: - zapoznanie dzieci z rytmiczną organizacją czasu 

                            - uświadamianie dzieciom stałego następstwa dnia i nocy 

                            - utrwalanie znajomości układania rytmu 

CELE OPERACYJNE: - dziecko układa rytm z uwzględnieniem stałego następstwa 

                                   - reaguje na sygnał dźwiękowy połączony ze słownym 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - koło dla każdego dziecka 

                   - zestaw małych kół i prostokątów dla każdego dziecka 

                   - obrazek dnia i nocy 

                   - tamburyno 

                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Nauczycielka posługując się biedronką 

opowiada, że spotkała się z Mikołajem, który opowiadał jej co robi na co 

dzień. W czasie opowiadania podkreśla czynności wykonywane w ciągu 

dnia i nocy. 

2. Zabawa ruchowa „Dzień i noc”. Dzieci spacerują po sali, na sygnał „noc”- 

dzieci kucają i śpią. Na sygnał „dzień” dzieci wstają i ponownie maszerują 

po sali. 

3. Zabawa dydaktyczna „Kalendarz dni i nocy”. Dzieci siedzą w kole. 

Wybrane dziecko rozdaje pozostałym po jednym kole i zestawie małych 



kół i prostokątów. Nauczycielka razem z dziećmi ustala, która figura 

będzie oznaczać noc a która dzień i kładzie je przy obrazkach(np. dzień-

koło, noc-prostokąt). Następnie na dużym kole pośrodku dywanu 

nauczycielka układa koło mówiąc, że to dzień, a potem prostokąt czyli 

noc. Po skończeniu układania (tak, aby była zachowana regularność) 

nauczycielka razem z dziećmi odczytuje powstały rytm czyli kalendarz dni 

i nocy. Następnie proponuje dzieciom, aby stworzyły własne kalendarze 

na swoich kołach. Jeśli są trudności, nauczycielka pomaga w wykonaniu 

zadania. Po skończeniu zadania chętne dzieci odczytują swoje 

kalendarze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 15.12.2009 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Pory roku” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - w małych grupach 

CELE GŁÓWNE: - utrwalanie wiadomości o rytmicznej organizacji czasu 

                            - rozwijanie umiejętności tworzenia rytmu 

                            - zachęcanie do przedstawiania własnych pomysłów 

CELE OPERACYJNE: - dziecko układa rytm według wzoru 

                                   - ustawia się w kole 

                                   - współpracuje w małej grupie 

                                   - słucha i wykonuje polecenia                             

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - zestawy figur geometrycznych i koła dla każdej pary 

                   - duże koło i taki sam zestaw figur dla nauczyciela 

                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Biedronka rozmawia z dziećmi o porach roku 

i pyta czy wiedzą, która z nich jest ulubioną porą Mikołaja (zima). 

2. Zabawa ruchowa „Pory roku”. Nauczycielka wymienia porę roku a dzieci 

ruchem pokazują, jaka może być wtedy pogoda. Nauczycielka wymienia 

pory roku w prawidłowej kolejności. 

3. Zabawa dydaktyczna „Kalendarz pór roku”. Dzieci siedzą w kole. 

Nauczycielka razem z dziećmi ustala, która figura geometryczna będzie 

oznaczać daną porę roku. Następnie na dużym kole układa w 

odpowiedniej kolejności figury, zachowując stałą regularność. Po 



skończeniu, razem z dziećmi odczytuje powstały kalendarz. Następnie 

prosi dzieci o dobranie się w pary i każdej daje zestaw figur 

geometrycznych i koło (takie same jak we wzorze ułożonym przez 

nauczycielkę) i prosi o wykonanie własnych kalendarzy pór roku. Po 

skończeniu zadania nauczycielka sprawdza jego prawidłowość. Chętne 

dzieci mogą odczytać na głos przygotowane kalendarze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 16.12.2009 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Tydzień ma siedem dni” 

FORMA PRACY: - z grupą 

CELE GŁÓWNE: - utrwalanie wiadomości o rytmicznej organizacji czasu 

                            - utrwalenie nazw dni tygodnia 

                            - utrwalanie umiejętności reagowania na polecenia 

CELE OPERACYJNE: - dziecko odczytuje symbole 

                                   - wskazuje regularność 

                                   - prawidłowo reaguje na polecenia 

                                   - wymienia nazwy dni tygodnia 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - karteczki z nazwami dni i symbolami 

                   - duże koło 

                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Biedronka opowiada dzieciom o zajęciach 

Mikołaja w ciągu całego tygodnia, uwzględniając nazwy poszczególnych 

dni i wymieniając je w prawidłowej kolejności. 

2. Zabawa ruchowa „Podskoki i przysiady”. Nauczycielka razem z dziećmi 

wykonuje sześć podskoków i jeden przysiad. Cały cykl powtarza trzy razy. 

3. Zabawa dydaktyczna „Dni tygodnia”. Nauczycielka prezentuje karteczki z 

nazwami dni tygodnia i symbolami (każdy dzień ma obok nazwy symbol) i  

układa je na dużym kole zachowując regularność i jednocześnie je 

odczytując. Po zakończeniu ponownie je odczytuje zaczynając np. od 

poniedziałku, aby zwrócić uwagę dzieci na stałe następstwo. Aby mocniej 



podkreślić tą stałość ponownie „odczytuje” dni razem z dziećmi (w miarę 

ich możliwości), zaczynając tym razem od innego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 17.12.2009 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Ulubiony miesiąc Mikołaja” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - w małych zespołach 

CELE GŁÓWNE: - utrwalanie wiadomości o rytmicznej organizacji czasu 

                            - utrwalenie nazw miesięcy 

                            - utrwalanie umiejętności reagowania na polecenia 

                            - przeliczanie elementów 

CELE OPERACYJNE: - dziecko odczytuje symbole 

                                   - wskazuje regularność 

                                   - reaguje na polecenia 

                                   - wymienia nazwy miesięcy 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - dwanaście kół 

                   - tamburyno 

                   - duże kartki z narysowanym kołem 

                   - dwanaście małych kółek dla każdego zespołu 

                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Biedronka opowiada o ulubionym miesiącu 

Mikołaja, podaje jego charakterystykę a dzieci odgadują, o jaki miesiąc 

chodzi. Następnie nauczycielka wymienia po kolei wszystkie miesiące, 

układając na podłodze koła (jeden miesiąc-jedno koło). Następnie razem 

z dziećmi przelicza wszystkie koła na dywanie. Chętne dziecko może 

przeliczyć samodzielnie jeszcze raz. 



2. Zabawa ruchowa „Sanie”. Dzieci dobierają się w pary i tworzą sanie. 

Poruszają się po sali w rytmie wybijanym przez nauczycielkę. 

3. Zabawa dydaktyczna „Miesiące”. Nauczycielka przypomina, jakie są 

miesiące i jaka jest ich ilość. Następnie łączy dzieci w czteroosobowe 

zespoły i każdemu daje dużą kartkę z narysowanym kołem i dwunastoma 

małymi kółeczkami. Zadaniem dzieci jest przyklejenie na kole wszystkich 

kółek, a po wykonaniu polecenia razem z nauczycielem wskazując po 

kolei na każde z nich, wymienienie wszystkich miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 18.12.2009 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Kalendarze” 

FORMA PRACY: - z grupą 

CELE GŁÓWNE: - utrwalanie wiadomości o rytmicznej organizacji czasu 

                            - utrwalenie nazw dni tygodnia, miesięcy, pór roku 

                            - utrwalanie umiejętności reagowania na polecenia 

                            - zapoznanie z wyglądem kalendarzy 

CELE OPERACYJNE: - dziecko prawidłowo używa nazw dni tygodnia, miesięcy,  

                                      pór roku  

                                   - prawidłowo reaguje na polecenia 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - kalendarze 

                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Nauczycielka pokazuje dzieciom różnego 

rodzaju kalendarze i opowiada, co każdy z nich zawiera (nazwy dni, 

miesięcy, imieniny itp.) 

2. Zabawa ruchowa „Śnieżki”. Dzieci biegają po sali a na polecenie 

nauczycielki „bitwa śniegowa”, naśladują ruchem lepienie i rzucanie 

śnieżkami. 

3. Zabawa dydaktyczna „Kalendarze”. Dzieci siedzą w kole, nauczycielka 

przypomina razem z dziećmi o czym mówiły na poszczególnych zajęciach. 

Następnie staje pośrodku koła i wskazując po kolei na każde dziecko 

zaczyna mówić „dzień, noc, dzień, noc…”, zachęca dzieci do mówienia 

razem z nią. Jeśli nie sprawia to trudności, nauczycielka zaczyna od nowa 



tym razem wymieniając pory roku. W dalszej kolejności nauczycielka 

wykorzystuje miesiące i dni tygodnia. Chętne dziecko może spróbować 

samodzielnie wykonać to zadanie. 
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