
Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 11.01.2010 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Jestem śnieżynką” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - w parach 

CELE GŁÓWNE: -kształtowanie orientacji przestrzennej 

                            -kształtowanie świadomości schematu swego ciała 

                            -rozwijanie zdolności uważnego słuchania innej osoby 

                            -utrwalanie nazw części ciała 

CELE OPERACYJNE: - dziecko nazywa poszczególne części ciała i prawidłowo je  

                                      wskazuje 

                                   - dziecko prawidłowo wskazuje część ciała kolegi 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - opaska ze śnieżynką dla każdego dziecka 

                                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Nauczycielka proponuje, aby dzieci razem z 

Liczusią zamieniły się w śnieżynki. 

2. Zabawa dydaktyczna „Jestem śnieżynką”. Dzieci zakładają na głowę 

opaski ze śniezynką i od tej chwili są śnieżynkami, które słuchają poleceń 

Pani Zimy- Liczusi. Pani Zima prosi, aby wskazywały swoje części ciała 

(wymienia pojedynczo i czeka, aż każde dziecko wykona polecenie), 

chętne dzieci mogą opowiadać o swoich częściach ciała (np. mam 

brązowe oczy, jasne włosy itp.). 

3. Zabawa ruchowa „Taniec śnieżynek”. Dzieci tańczą przy włączonej 

muzyce, według własnego pomysłu. 



4. Zabawa dydaktyczna „Moje ciało”. Dzieci dobierają się w pary i tym 

razem na polecenia Pani Zimy, wskazują części ciała swoich kolegów. 

Mogą je również opisywać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 12.01.2010 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Gdzie jest śnieżynka?” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - indywidualna 

CELE GŁÓWNE: -rozwijanie zdolności do przyjmowania własnego punktu  

                              widzenia 

                             -kształcenie umiejętności określania przestrzeni 

                             -rozwijanie świadomości strony lewej i prawej 

CELE OPERACYJNE: - dziecko wskazuje lewą i prawą rękę 

                                   - dziecko prawidłowo wykonuje polecenie 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - szarfa dla każdego dziecka 

                   - tamburyno 

                   - śnieżynka dla każdego dziecka 

                    

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Nauczycielka wyjaśnia dzieciom, dlaczego 

biedronka ma na jednej rączce zawiązaną tasiemkę(Liczusia chce się 

nauczyć, która ręka jest prawa, a która lewa). Proponuje dzieciom, aby 

one również razem z Liczusią spróbowały się tego nauczyć. Nauczycielka 

rozdaje dzieciom szarfy i pomaga w prawidłowym założeniu (na lewą 

rękę). 

2. Zabawa ruchowa „Marsz śnieżynek”. Dzieci ustawiają się jedno za drugim 

i maszerują. Nauczycielka wybija rytm na tamburynie i wydaje polecenia: 

w prawo, w lewo, prosto. 



3. Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest śnieżynka?”. Dzieci siedzą w kole. 

Wybrane dziecko rozdaje pozostałym po jednej śnieżynce. Następnie 

dzieci słuchają poleceń nauczycielki, gdzie mają położyć swoje śnieżynki. 

Po wykonaniu polecenia wspólnie sprawdzają, czy wykonały je 

prawidłowo. Chętne dzieci zajmują miejsce nauczycielki i przekazują 

własne polecenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 13.01.2010 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Zabawy ze śnieżynką” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - indywidualna 

CELE GŁÓWNE: - kształtowanie orientacji przestrzennej 

                            - rozwijanie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu  

                              widzenia drugiej osoby 

                            - utrwalanie schematu własnego ciała 

CELE OPERACYJNE: - dziecko prawidłowo wykonuje polecenie 

                                   - dziecko próbuje przyjąć punkt widzenia drugiej osoby 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - miś ze śnieżynką na lewej łapce dla każdego dziecka 

                   - szarfa dla każdego dziecka 

                   - tamburyno 

                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Dzieci siedzą w kole (każde z szarfą na lewej 

ręce)a pośrodku leżą misie. Nauczycielka prosi, aby każde dziecko 

wybrało sobie jednego i usiadło na miejsce. Następnie prosi, aby każde z 

nich spróbowało opisać wygląd swojego misia. 

2. Zabawa ruchowa „Bal wszystkich misiów”. Dzieci tańczą razem ze swoimi 

misiami w rytm muzyki. 

3. Zabawa dydaktyczna „Zabawy ze śnieżynką”. Nauczycielka prosi, aby 

każde dziecko usiadło ze swoim misiem tak, aby jego plecki dotykały 



brzuszka dziecka (nauczycielka również wykonuje polecenia). Następnie 

prosi, aby dzieci każde dziecko wykonało następujące polecenia: 

- pokaż w którą stronę patrzysz ty…, a w którą miś 

- powiedz, co widzi miś… 

- posadź misia po swojej lewej stronie…, miś patrzy w ta samą stronę co 

ty…, powiedz, co on widzi (to samo prawa strona)… 

- miś siedzi po twojej prawej stronie ale teraz patrzy w prawo…, pokaż w 

którą stronę patrzy miś …i co on widzi…, a co widzisz ty (to samo lewa 

strona)… 

-posadź misia z tyłu…, tak aby swoimi pleckami dotykał twoich, pokaż, w 

którą stronę patrzysz ty…, a w którą miś…, powiedz co widzisz ty…, a co 

widzi miś… 

 Trakcie zabawy nauczycielka pomaga tym, dzieciom które maja 

trudności. Na koniec zabawy prosi dzieci, aby poukładały misie na 

wybranej półce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 14.01.2010 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Gimnastyka ze śnieżynką” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - indywidualna 

CELE GŁÓWNE: - kształtowanie orientacji przestrzennej 

                            - utrwalanie pojęć; „pod, nad, z lewej, z prawej, z tyłu, z przodu,  

                              za, przed” 

CELE OPERACYJNE: - dziecko prawidłowo wykonuje polecenia 

                                   - dziecko prawidłowo używa pojęcia„pod, nad, z lewej, z  

                                     prawej, z tyłu, z przodu, za, przed” 

 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - śnieżka dla każdego dziecka 

                   - szarfa dla każdego dziecka 

                   - biała farba 

                   - pędzle 

                   - czarny karton dla każdego dziecka 

                   - tamburyno 

                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Każde dziecko ma założoną na lewej ręce 

szarfę. Wybrane dziecko rozdaje pozostałym po jednej śnieżynce. 

Następnie nauczycielka mówi dzieciom, że dziś razem z Liczusią i 

śnieżynkami będą mieć gimnastykę. Dzieci wykonują polecenia 

nauczycielki:  



- stań w rozkroku, pochyl się i połóż śnieżynkę przed sobą, wyprostuj  się 

a teraz znowu się nachyl i podnieś śnieżynkę (powtarzamy 3 razy) 

-siad prosty, połóż śnieżynę za plecami lewą ręką, teraz prawą ręką 

zabierz ją zza pleców (powtarzamy 3 razy i to samo ćwiczenie zaczynamy 

prawa ręką) 

-stań prosto, połóż śnieżynkę na głowie i zrób cztery kroki do przodu, a 

teraz spróbuj zrobić cztery kroki do tyłu, teraz zrób dwa kroki w lewo, a 

teraz dwa kroki w prawo, 

Następnie nauczycielka wybiera chętne dziecko, aby zaproponowało 

następne ćwiczenia. 

2. Praca plastyczna „Zimowe śnieżynki”. Każde dziecko otrzymuje czarny 

karton. Nauczycielka prosi, aby wykorzystując pędzle i białą farbę 

narysowały śnieżynki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 15.01.2010 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Labirynty dla śnieżynek” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - indywidualna 

CELE GŁÓWNE: - kształtowanie orientacji przestrzennej 

                            - rozwijanie orientacji na kartce papieru 

                            - rozwijanie motoryki małej 

CELE OPERACYJNE: - dziecko kończy rysowanie labiryntu po śladzie 

                                   - dziecko prawidłowo wskazuje lewą i prawą stronę 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - szarfa dla każdego dziecka 

                   - duży brystol z labiryntem 

                   - śnieżynka 

                   - karta pracy „Labirynt” 

                   

PRZEBIEG: 

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

opowiada, że ma dzisiaj do nich prośbę. Jedna ze śnieżynek, która miała 

bawić się z bałwankiem, zgubiła się i nie może do niego trafić. Dlatego, 

zwraca się z prośbą do dzieci, o pomoc w znalezieniu odpowiedniej drogi. 

Nauczycielka wiesza na tablicy duży brystol z labiryntem, pośrodku 

którego jest bałwanek. Dzieci siadają przed tablicą. Nauczycielka, 

trzymając śnieżynkę na początku labiryntu, prosi poszczególne dzieci o 

podpowiedź, w którą stronę ma iść śnieżynka (w prawo, w lewo, do góry, 

na dół). Po wykonaniu zadania, nauczycielka wybiera chętne dziecko, aby 



jeszcze raz poprowadziło śnieżynkę odpowiednią drogą, korzystając z 

podpowiedzi dzieci. 

2. Zabawa ruchowa „Zimowa zabawa”. Dzieci naśladują zabawy na śniegu: 

lepienie kulek, rzucanie nimi, lepienie bałwana itp. 

3. Wykonanie karty pracy „Labirynt”. Każde dziecko otrzymuje kartę z 

labiryntem, który należy dokończyć. Nauczycielka proponuje, aby w 

czasie wykonywania tego polecenia, dzieci głośno mówiły, w którą stronę 

rysują labirynt (do góry, na dół, w lewo, w prawo). Po zakończeniu, 

nauczycielka prosi, aby poprowadzili śnieżynkę do bałwanka. 

 

 

 

 

 


