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Wstęp

Jako pedagog praktyk uważam, 
że w edukacji przedszkolnej i szkolnej 
szczególnie pożądana jest ta odmiana 
aktywności dziecka, która podejmo-
wana jest dla niej samej, przy udzia-
le wewnętrznej motywacji oraz przy 
osobistym, głębokim zaangażowaniu 
dziecka. Taka aktywność kształtuje 
i rozwija w dzieciach cechy osobowo-
ści i fundament postawy twórczej. Jej 
zasadniczymi elementami są: działanie 
osadzone na rozbudzonej wyobraź-
ni, myślenie i gotowość do zmieniania 
otaczającej rzeczywistości dla warto-
ściowych celów.

Badania psychologiczne i pedago-
giczne nad dziecięcą twórczą aktywno-
ścią umysłową – prezentowane i oma-
wiane we współczesnej literaturze 
pedagogicznej – potwierdzają potrze-
bę wspierania i stymulowania wszech-
stronnego rozwoju dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 
także w zakresie jego zdolności, krea-
tywności oraz motywacji do działania. 
Zauważa się też potrzebę opracowa-
nia środków dydaktycznych stymulują-
cych i wspierających kreatywność dzieci 
w tym wieku.

Przykładem takich środków dydak-
tycznych są opracowane przeze mnie 
obrazki o charakterze dynamicznym. 
Obrazki te umożliwiają realizację po-
stulatu psychopedagogiki twórczości 
dotyczącego efektywnego realizowania 
celów wychowania do twórczości i na-
uczania twórczości w praktyce. Wspo-
magają one stymulowanie i rozwijanie 
twórczości dnia codziennego, rozumia-
nej przeze mnie jako stymulowanie po-
mysłowości dziecka w podejmowanej 
przez nie każdego dnia aktywności spo-
łecznej, ruchowej, werbalnej, plastycz-
nej, dramatycznej czy muzycznej. 

Obrazki o charakterze dynamicznym 
opracowane zostały plastycznie przez 
Anettę Dobrakowską jako element mo-
jej innowacji metodyczno-programo-
wej i jeden ze środków dydaktycznych 
autorskiego „Programu wychowania 
do twórczości dla dzieci w wieku przed-
szkolnym”. Sprzyjały ich powstaniu 
wieloletnie doświadczenia wyniesione 
z pracy w przedszkolu i w szkole oraz 
dostrzeżenie potrzeb środowiska edu-
kacyjnego w zakresie wychowania do 
wartości, do twórczości i do współpracy 
z innymi. 

W trakcie swojej pracy pedago-
gicznej poszukiwałam skutecznych 
rozwiązań metodycznych w zakresie 
stymulowania twórczości dziecka. To-
warzyszyły temu obserwacje nabywa-
nych przez dzieci umiejętności oraz 
analiza efektów własnych działań pe-
dagogicznych autorek wynikających 
z zainteresowań pedagogiką twórczości 
i spontaniczną działalnością plastyczną 
wychowanków. 

Ostatecznie, moje wnioski na te-
mat własnych działań pedagogicznych 
w tym obszarze stały się przyczyną re-
alizacji pomysłu zebrania i opracowa-
nia autorskich pomysłów dotyczących 
systematycznego wspierania rozwoju 
wyobraźni i myślenia twórczego dziec-
ka w edukacji początkowej, szczególnie 
poprzez percepcję i interpretację obra-
zu o charakterze dynamicznym w po-
wiązaniu z aktywnością werbalną, umy-
słową i graficzną.

Technika opracowana przeze 
mnie nazwana została techniką obraz-
ków dynamicznych. Oparta jest na zesta-
wie obrazków, których treść nie jest do 
końca określona. Obrazki przedstawiają 
sceny z życia, przedmioty, zjawiska albo 
pewną zagadkową akcję. Przedmioty 
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i postacie na obrazkach przedstawione 
są zwykle w ruchu (dynamicznie), a ich 
prezentacji dokonano w sposób, który 
określa się jako „zatrzymane w kadrze”. 
Zabieg ten pozwala na snucie przez 
dziecko domysłów przyczyn i skutków 
wydarzeń przedstawionych na obrazku 
oraz na dowolną, indywidualną inter-
pretację przedstawionej sytuacji. Efek-
tem analizy i interpretacji przez dzieci 
treści tych obrazków są ekspresyjne wy-
powiedzi, nietypowe pomysły, twórcze 
opowiadania, oryginalne tytuły oraz 
prace plastyczne lub graficzne. Elemen-
tem stymulującym aktywność dziecka 
jest fakt, że nie ma tu niewłaściwych 
i błędnych rozwiązań – każde rozwiąza-
nie jest możliwe, istotne i dobre. Efek-
tywność wykorzystania tych obrazków 
w stymulowaniu rozwoju dziecka pod-
noszą instrukcje i zadania zachęcające 
do posłużenia się tak zwaną „strategią 
obrazową”1, na przykład zachęcające 
do wykonania czegoś na obrazku, po-
budzające do odszukania związków 
pomiędzy ilustracjami, stymulujące do 
wytwarzania wyobrażeń na podstawie 
ilustracji, zachęcające do samodzielne-
go tworzenia ilustracji uzupełniających.

Jednak, aby obrazki spełniły swoje 
zadanie (także w zakresie rozwijania 
percepcji, wyobraźni, mowy i myślenia 
oraz w zakresie umiejętności wyodręb-
niania związków przestrzennych, cza-
sowych, celu i samych działań), opra-
cowałam specyficzny sposób (technikę) 
ich wykorzystania. 

Tok postępowania przy wykorzysta-
niu ilustracji do inspirowania działań 
twórczych dziecka jest następujący:

Przygotowanie dziecka do działań 
twórczych: np. wzbudzenie jego zain-
teresowania zagadką słowną, zagadką 
obrazkową, np. „Co mogło ukryć się za 
zasłonką?”, wprowadzenie do omawia-
nej tematyki wierszykiem, rymowanką, 

1 M. Jagodzińska, Obraz w procesach pozna-
nia i uczenia się, WSiP, Warszawa 1991.

itp., przygotowanie uwagi dziecka ćwi-
czeniami oddechowymi, relaksującymi 
lub wyciszającymi, kilkoma ćwiczeniami 
z zakresu kinezjologii edukacyjnej.

Prezentacja ilustracji i krótki jej opis 
– wyróżnienie przez dzieci elementów 
obrazka i podanie głównej myśli logicz-
nej obrazka, jego tematu.

Uszczegółowienie, wzbogacenie wy-
powiedzi dzieci poprzez postawienie 
pytania stymulującego myślenie pytajne: 
„Co was  zastanawia? Co was dziwi, gdy 
patrzycie na ten obrazek?”. 

Tu powinny paść odpowiedzi dzie-
ci będące potokiem pytań i odpowie-
dzi na te pytania. Nauczyciel powinien 
potwierdzać przypuszczenia dziecka 
stwierdzeniem, np. „To możliwe, a kto 
myśli inaczej?”, „Co jest jeszcze możli-
we?”, „Co innego mogło się jeszcze wy-
darzyć?”.

Organizacja twórczej działalności 
werbalnej lub plastycznej dziecka:

Wariant I: Dziecko tworzy własną 
historyjkę obrazkową lub opowiadanie 
na temat prezentowanego obrazka, 
z uwzględnieniem początku, przebiegu 
i zakończenia sytuacji.

Wariant II: Następuje podział na ze-
społy zadaniowe i każdy zespół rysuje 
swoją wersję początku, przebiegu lub 
zakończenia ukazanej na ilustracji sytu-
acji. Następnie powstaje historyjka ob-
razkowa i twórcze opowiadanie, które 
może być modyfikowane poprzez prze-
stawianie powstałych w grupach zada-
niowych ilustracji. 

Wariant III: Dziecko rysuje to, co 
według niego jest przyczyną zaistniałej 
sytuacji, co spowodowało sytuację na 
ilustracji – poszukiwanie przyczyny.

Wariant IV: Po omówieniu większej 
ilości prezentowanych ilustracji nauczy-
ciel lub dzieci wybierają losowo dwie, 
trzy lub więcej ilustracji (w zależności 
od wprawy i umiejętności dzieci) i łączą 
je poprzez skojarzenie sytuacji i faktów 
przedstawionych na obrazkach w jedno 
twórcze opowiadanie – „bricolage” ob-
razkowy.
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Wariant V: Na dużym formacie pa-
pieru dzieci kładą ilustrację i dorysowu-
ją elementy, które według nich mogą 
znajdować się poza ilustracją – powsta-
je obraz, który wyjaśnia przyczynę lub 
nieznane elementy przedstawionej sy-
tuacji.

Organizacja zakończenia działań 
plastycznych – uporządkowanie miej-
sca działania, łączenie obrazków w jed-
no opowiadanie (tworzenie książeczek 
wykonanych przez dzieci, albumów 
itp.). Proponowanie i wybór tytułu do 
opowiadania lub pracy plastycznej, np. 
techniką „burza mózgów”, tworzenie 
podpisów (starsze dzieci same tworzą 
napisy) do ilustracji, tytułów książeczek, 
imion autorów itp.

Prezentowanie dzieła grupy lub 
dzieł indywidualnych – organizacja 
wystawki, rozmowy na temat wykona-
nych prac, na temat współpracy dzieci 
i uczuć, jakie towarzyszyły dzieciom 
podczas pracy.

W początkowym okresie poznawa-
nia sposobu pracy z ilustracjami, jeśli 
dzieci nie potrafią wypowiadać się na 
temat niejednoznacznych ilustracji oraz 
odpowiadać na pytania nauczyciela 
(„Co cię dziwi? Co cię zastanawia?”) 
nauczyciel może zadawać pytania po-
mocnicze, np.: „Co wydarzyło się przed 
chwilą? Co wydarzyło się chwilę wcze-
śniej?”, „Co wydarzy się za chwilę?”, 
„Jak zakończy się ta historyjka?”, „Dla-
czego... ? Jak... ? Po co...?,” „Co jest 
poza ilustracją? Co można by było dory-
sować wokół ilustracji?”, „Jakie dźwię-
ki mogłyby dochodzić z obrazka? Jakie 
zapachy?”2 lub stosować pytania:

2 Modyfikacja i przystosowanie pomysłów 
wg K.J. Szmidta i J. Bonar, Program edu-
kacyjny „Żywioły”. Lekcje twórczości 
w nauczaniu zintegrowanym, WSiP, War-
szawa 1998; K.J. Szmidt, J. Bonar, Program 
edukacyjny „Żywioły”. Lekcje twórczości 
w nauczaniu zintegrowanym. Klasa II. 
Książka dla nauczyciela, WSiP, Warszawa 
2000.

skupiające uwagę na treści ilustra-• 
cji, np. „Czy zauważyłeś...?”, „Co 
to jest?”, „Co widać na ilustra-
cji?”, „Ciekawe, dlaczego...?”;
które wymuszają porównania, • 
np. „Jakie to jest?”, „Jak długo?”, 
„Ile?”, „Dlaczego (to) ..... jest ..... 
a (to) ..... jest .....?”;
domagające się uściślenia, np. • 
„Spróbuj uzupełnić swoją wy-
powiedź”, „Co chciałeś przez to 
powiedzieć”, „Mógłbyś poka-
zać?”, „Mógłbyś powiedzieć to 
inaczej?”;
zachęcające do badania, np. „Spró-• 
buj to sobie wyobrazić. Co słychać? 
Co widzisz? Co czujesz?”, „Spróbuj 
to zobaczyć wewnętrznymi ocza-
mi” (oczami wyobraźni);
wyjaśniające „Skąd to wiesz?”, „Dla-• 
czego tak myślisz”, „Co cię skłania 
do takiego opowiadania?”3.

Prezentowana tu technika obraz-
ków dynamicznych została pozytywnie 
zweryfikowana przeze mnie w natural-
nym eksperymencie pedagogicznym, 
przeprowadzonym w czterech łódz-
kich przedszkolach w roku szkolnym 
2006/2007. W wyniku przeprowadzo-
nych badań pedagogicznych okazało 
się, że treści i forma zaproponowanych 
obrazków mogą stanowić źródło twór-
czej aktywności poznawczej, społecznej, 
działaniowej nauczyciela i dziecka oraz 
osiągania zakładanych celów z zakresu 
pedagogiki twórczości. Opowiadanie 
treści obrazków przez dziecko i tworze-
nie przez nie opowiadań inspirowanych 
obrazkami czy historyjkami obrazkowy-
mi stanowiło podstawę do rozwijania 
umiejętności formułowania wypowie-
dzi, myślenia przyczynowo-skutkowego 
i logicznego, koncentracji uwagi, pa-
mięci, zdolności zrozumienia treści wi-
zualnej przez dziecko, pobudzenia jego 
wyobraźni i fantazji, zainteresowania 

3 Przystosowanie pomysłów wg R. Fishera, 
Uczymy jak myśleć, WSiP, Warszawa 1999.



8

treściami spostrzeganymi na obrazku. 
Poza tym praca z obrazkiem o charak-
terze dynamicznym pozytywnie wpły-
nęła na umiejętności dziecka w zakresie 
realizacji zadań otwartych związanych 
z analizą obrazka, nadawaniem mu 
tytułu, rozumowaniem na określony 
temat. Podstawą tych umiejętności 
są takie procesy i operacje umysłowe, 
jak: wnioskowanie i wiązanie przyczyn 
i skutków, wyodrębnianie różnic i podo-
bieństw, uogólnianie, abstrahowanie, 
analiza i synteza, przekształcenia czy 
uzupełnienia oparte na wyobrażeniach. 
Uznałam więc, że praca z obrazkiem dy-
namicznym przyczyniła się znacznie do 
optymalizacji osiągnięć rozwojowych 
dziecka w wieku przedszkolnym.

Efektem pracy z obrazkami były 
oryginalne opowiadania, wypowiedzi, 
projekty, prace plastyczne lub graficz-
ne, które dodatkowo pobudzały ak-
tywność ekspresyjną uczestników za-
jęć, doskonaliły sprawność manualną, 
orientację przestrzenną i koordynację 
wzrokowo-ruchową. 

Dodatkowo, dzieci z grup przed-
szkolnych, w odniesieniu do których 
zastosowano tę technikę, uczyły się 
także szacunku dla odmiennego zda-
nia rówieśników, ponieważ każdy mógł 
przedstawić swoją wersję opowiadania, 
swój pomysł rozwiązania postawionego 
problemu. Dzięki temu przedszkolaki 
rozwijały u siebie zdolność dostrzegania 
potrzeb, emocji, racji i punktu widzenia 
drugiej osoby. Praca z opracowanymi 
obrazkami skutkowała także podno-
szeniem aktywności i zaangażowania 
dziecka, ponieważ każda wypowiedź, 
każdy pomysł był akceptowany, zarów-
no przez dzieci, jak i przez nauczyciela. 
Przekładało się to na większą odwagę 
i samodzielność dziecka w wykony-
waniu innych, proponowanych przeze 
mnie zadań. 

Dzieci chętnie brały udział w propo-
nowanych im zajęciach z wykorzysta-
niem obrazków dynamicznych rozwi-
jających wyobraźnię i myślenie twórcze 

oraz w wykonywaniu zadań otwartych. 
Najczęściej traktowały je jako zaba-
wę, niejednokrotnie zgłaszały chęć po-
nownego wykonywania zadań w in-
nym terminie, pytały o kolejne obrazki 
i o ponowne zajęcia. O atrakcyjności 
dobranego zestawu zabaw i zadań te-
stowych świadczyły informacje zwrotne 
uzyskane od dzieci w postaci wyboru 
„buziek” prezentujących różne uczucia 
ludzkie (dla 96% dzieci zadania testowe 
były atrakcyjne – wybrały uśmiechnięte 
„buźki”). Kolejnym efektem przepro-
wadzonych zajęć z użyciem obrazków 
dynamicznych była wysoka ocena przy-
gotowania dzieci do podjęcia nauki 
w szkole (w tym także w zakresie opisu 
obrazka, myślenia przyczynowo-skut-
kowego i uogólniania treści) dokonana 
przez nauczycieli klas I, do których prze-
szły dzieci 6-letnie z jednego z przed-
szkoli, gdy wywiadu dokonano w ra-
mach badania losów absolwentów. Jest 
to dosyć istotna informacja, biorąc pod 
uwagę wyniki ogólnopolskich badań 
6-latków przeprowadzone w roku 2006 
pod nazwą „Dziecko sześcioletnie u pro-
gu nauki szkolnej” (www.6latki.com).

Doświadczenia z poziomu przed-
szkola mogą być jednak z powodzeniem 
wykorzystane na poziomie edukacji 
wczesnoszkolnej ze względu na podo-
bieństwa percepcyjno-rozwojowe dziec-
ka w tym wieku. Prezentowana publika-
cja może wspomagać zatem nauczyciela 
w osiąganiu przez niego celów dotyczą-
cych stymulowania i rozwijania myśle-
nia krytycznego, pytajnego i dywergen-
cyjnego dziecka w wieku od 5 do 10 lat 
za pomocą zadań otwartych opartych 
na obrazkach o zastanawiającej, nie-
jednoznacznej i intrygującej treści. Załą-
czone do obrazków scenariusze stano-
wią propozycję zintegrowanych działań 
nauczyciela i dziecka, które to działanie 
ma na celu wielostronny rozwój wycho-
wanków, podnoszenie ich aktywności 
i umiejętności twórczych, motywacji do 
działania, wiary we własne możliwości 
i pewności siebie, a także ich umiejętno-
ści społecznych i kulturowych. 



W propozycji tej można odnaleźć 
źródła i podstawy teoretycznej koncep-
cji pobudzania oraz stymulowania zdol-
ności i umiejętności twórczych dzieci, 
ich aktywności i postawy twórczej oraz 
cechy właściwego klimatu wychowania, 
który jest stymulatorem twórczości.

Postulowana jest tu pośrednio idea 
pomocy dzieciom w tworzeniu, to 
znaczy zarówno inspirowania poten-
cjalnych zdolności twórczych dziecka, 
znoszenia barier, które hamują jego 
aktywność twórczą, jak też rozwija-
nia zdolności i umiejętności twórczych 
poprzez inspirowanie twórczego dzia-
łania, tworzenie warunków do tego 
działania oraz zapoznawanie dziecka 
z technikami twórczego rozwiązywania 
problemów4.

4 K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, 
Gdańsk 2007.

Do podróżowania „na niby”, w wy-
obraźni, nikt nie jest tak dobrze przygo-
towany, jak dziecko w edukacji począt-
kowej. W tym wieku jest ono zdolne 
do myślenia mistycznego, nierzeczywi-
stego oraz posiada naturalną zdolność 
przenoszenia się w zabawie w świat 
fantazji, na spotkanie przygód i przy-
jaciół w wyimaginowanym świecie. Po-
siada ono także już pewien zasób pojęć 
i umiejętności uchwycenia związków 
przyczynowo-skutkowych, co sprzyja 
tworzeniu opowieści i historyjek. Do 
zabaw z wyobraźnią potrzebne mu jest 
tylko trochę czasu i pewne przedmioty, 
które ułatwią mu przejście w świat fan-
tazji. Potrzebny jest mu także nauczy-
ciel, który rozumiejąc potrzebę rozwi-
jania dziecięcej wyobraźni i myślenia 
twórczego, poprowadzi go w ten nie-
zwykły świat z pomocą interesujących 
środków dydaktycznych.

dr Elżbieta Płóciennik
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Zasady wykorzystania 
obrazków i scenariuszy zajęć

Aby dziecko czerpało radość z uczest-
nictwa w proponowanych ćwiczeniach, 
należy przestrzegać kilku podstawo-
wych zasad: 

nie wszystkie dzieci zawsze mu-• 
szą się wypowiadać – dzieci uczą 
się od siebie nawzajem, także słu-
chając i naśladując innych, mają 
prawo do milczenia; 
wszystkie odpowiedzi są po-• 
prawne i ważne, ponieważ roz-
wiązywane problemy mają wiele 
poprawnych odpowiedzi i każdy 
uczestnik może zaproponować 
swoje rozwiązanie; 
ćwiczenie czyni mistrza•  – jeśli tyl-
ko dzieci mają możliwość uczest-
nictwa w tego typu zabawach 
i nauczyciel pokazuje im, w jaki 
sposób należy wykonywać otwar-
te zadania, po pewnym czasie 
efekty twórczej aktywności będą 
coraz bardziej widoczne i orygi-
nalne;
na zabawy twórcze trzeba wy-• 
gospodarować trochę więcej cza-

su – pośpiech w fantazjowaniu, 
wymyślaniu i wyobrażaniu sobie 
niezwykłych miejsc i sytuacji nie 
jest wskazany, dziecko musi mieć 
czas, by zidentyfikować się z pro-
blemem („wczuć się w sytuację”);
każde dziecko powinno mieć • 
możliwość, by zaprezentować 
swój pomysł przed grupą – moż-
na przełożyć omawianie prac, ale 
nie należy o nich zapominać;
dziecko nie powinno krytykować • 
pomysłów innych i niszczyć cu-
dzych prac – każda krytyka jest 
„zabójcą” pomysłów;
twórczy nauczyciel jest wzorcem • 
do naśladowania – liczy się także 
jego pomysłowość w wykorzysta-
niu dostępnych i tworzeniu no-
wych środków dydaktycznych;
liczy się atmosfera aktywnego • 
uczestnictwa w sytuacjach za-
bawowo-twórczych – właśnie ta 
atmosfera ma moc angażującą 
dziecko do działania.
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wizytówki – łódeczki, kredki, 
gazety, płachta z otworem 
lub inne „drzwi”, ławeczka, 
tablica na obrazek, obrazek 
dynamiczny ze statkiem 
i zasłonka, karton A4 dla 
każdego dziecka, miejsce na 
wystawkę prac dzieci.

TEMAT 1 

Morska podróż 
– skojarzenia sytuacyjne 
na temat obrazka

rozwijanie myślenia • 
dywergencyjnego 
(płynności, giętkości i oryginalności 
myślenia) oraz myślenia przyczynowo-
-skutkowego;
rozwijanie umiejętności • 
wykorzystywania wyobraźni w pracy 
i zabawie.

dziecko wymyśla i dorysowuje początek lub • 
zakończenie sytuacji przedstawionej na prezentowanym obrazku;
dziecko sprawnie wykonuje polecenia nauczyciela w zabawach • 
ruchowych;
dziecko twórczo realizuje zadania otwarte w różnych formach • 
aktywności.

ytówki – łódeczki, kredki, 

Środki dydak tyczne 

wanym obrazku;

Cele operacyjne 

oryginalności

Cele ogólne 

metody słowne: opis obrazka, • 
opowiadanie; 
metody percepcyjne: skojarzenia • 
polisensoryczne, pokaz i obserwacja 
obrazka; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania • 
własną działalnością dziecka, zadań 
stawianych do wykonania;
pedagogika zabawy – zabawy • 
integrujące, zabawy dla dużych grup;
techniki twórczego myślenia: ekspresja • 
werbalna, plastyczna i ruchowa, 
nadawanie tytułu, metaforyzowanie 
– identyfikacja z obiektem, technika 
obrazków dynamicznych, drama – 
wchodzenie w role.

metody słowne: opis obr•
opowiadanie;

Metody i techniki

praca z grupą• 
praca indywidualna• 
praca z grupą• 

Formy organizacyjne 
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1 Zabawa integracyjna „Witam tych, którzy...” Podnoszą w powitaniu rękę 
te dzieci, które poczują się powitane. Po wstępie nauczyciela zabawę 
prowadzą chętne dzieci:

Witam tych, którzy mają spodnie.
Witam tych, którzy mają spódnice.
Witam tych, którzy stoją.
Witam tych którzy lubią się bawić.
Witam tych, którzy lubią podróże.
Propozycje dzieci...

2 Wprowadzenie do zabawy przypięciem dzieciom wizytówek – łódeczek 
(starsze dzieci mogą te łódeczki wykonać same, mogą też napisać na nich 
swoje imiona) – uroczyste mianowanie dzieci na marynarzy.

3 Przejście do krainy przygody. Gdy wszystkie dzieci mają już przypięte 
łódeczki, nauczycielka zaprasza dzieci do krainy przygody – dzieci 
przechodzą przez „drzwi” do krainy przygody wykonane z posklejanych 
gazet, papieru pakowego lub z tkaniny.

4 Zagadki. Nauczyciel zadaje pytanie dzieciom, co mogło zostać ukryte pod 
zasłonką na tablicy. Dzieci snują domysły według własnej inwencji. Gdy 
pomysły się wyczerpią lub wszystkie dzieci wypowiedzą własne zdanie, 
nauczycielka odsłania ukryty dotąd obrazek ze statkiem.

5 Opis obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy i drugi 
plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. Nauczyciel 
wywołuje inne, niż wzrokowe, wyobrażenia związane z obrazkiem: 
„Zamknijcie oczy. Spróbujcie określić, jaki zapach dochodzi z obrazka? Jakie 
dźwięki można usłyszeć »uszami wyobraźni«?”.

6 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na 
ten obrazek?”. Odpowiedzi dzieci będące potokiem pytań i odpowiedzi 
na pytania nauczyciel potwierdza stwierdzeniem, np. „To możliwe, a kto 
myśli inaczej?”, „Co innego mogło się jeszcze wydarzyć?”, „Czy mogły tu 
zadziałać jakieś inne siły, nieprawdopodobne, czarodziejskie?”.

7 Podróż „na niby”. Nauczyciel proponuje przeniesienie się „na niby” na 
statek i zabawy:

wejście na „statek” po „trapie” – przejście po ławeczce lub po linie, • 
położonej na podłodze
„wciąganie żagli” – udawanie przeciągania liny i wciągania żagli• 
oddychanie morskim powietrzem – głębokie oddechy• 
prace marynarzy na pokładzie – naśladowanie czyszczenia • 
i szorowania pokładu, noszenia ciężkich rzeczy (gazety rozłożone na 
plecach, brzuchu, ramionach, głowie, kolanie, itp.)
naśladowanie wypatrywania innych statków, ptaków, lądu przez • 
lornetkę lub przy pomocy dłoni

1 Zabawa integr

Przebieg
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pokazywanie innym marynarzom, co każde z dzieci zobaczyło, • 
np. „Zobaczcie, tam płynie delfin!”, „Spójrzcie w górę – tam jest 
mewa!”; itd. 
taniec rytmiczny w kole z klaskaniem, marynarskie okrzyki• 

8 Rysowanie wyobrażeń do obrazka – dowolne wypowiedzi plastyczne dzieci 
na pytania:

co się stało, że statek uniósł się w powietrze?• 
jak zakończy się przygoda marynarzy z tego statku?• 

9 Uporządkowanie miejsca pracy.

10 Oglądanie efektów pracy indywidualnej – rysunków dzieci, wypowiedzi 
dzieci na temat swoich prac

11 Układanie obrazków wg kolejności: najpierw te obrazki dzieci, które 
opowiadają, co było przyczyną, że statek uniósł się w górę, potem 
obrazek wzorcowy a następnie te obrazki narysowane przez dzieci, które 
opowiadają, jak zakończyła się ta przygoda. Jednocześnie dzieci opowiadają 
historyjkę o przygodach marynarzy na statku.

 Uwaga! Istotne są wszystkie wypowiedzi dzieci – nauczyciel podkreśla ich 
znaczenie i sugeruje, że właśnie tak mogło się zdarzyć – wszystkie pomysły 
dzieci są dobre, a wypowiedzi poprawne!

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

12 Stymulowanie myślenia dedukcyjnego poprzez wypowiedzi dzieci według 
wzoru techniką „rundka”: „Gdybym miał statek, to...” – dzieci snują własne 
wizje dotyczące podróży.

13 Po zdjęciu obrazków z wystawy można wykonać z dziećmi podpisy 
do obrazków – nadawanie przez dzieci tytułu każdemu z rysunków 
– lub połączyć obrazki w książeczkę wykorzystywaną przez nauczyciela 
i dzieci do opowiadania. 

14 Zachęcenie dzieci do tworzenia w domu lub w czasie dowolnym kolejnych 
opowiadań i historyjek obrazkowych o przygodach statku lub na inny temat 
wybrany przez dzieci.
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TEMAT 2

Tajemnicza wyspa 
– skojarzenia w działaniu 
plastyczno-konstrukcyjnym

rozwijanie zdolności twórczych przy • 
działaniach plastyczno-konstrukcyjnych;
rozwijanie wyobraźni poprzez skojarzenia • 
polisensoryczne; 
rozwijanie umiejętności współdziałania • 
i komunikowania się z innymi.

dziecko tworzy projekt postaci i realizuje swój pomysł z dostępnych • 
materiałów;
dziecko dokonuje skojarzeń na podany przez nauczyciela temat w różnych • 
formach – poprzez plastykę, pantomimę, wypowiedzi werbalne i ruch;
dziecko współpracuje z kolegami z zespołu podczas wykonywania • 
powierzonego zadania.

metody słowne: opis obrazka, • 
instrukcje;
metody percepcyjne: zabawy • 
z wykorzystaniem skojarzeń 
polisensorycznych, pokaz i obserwacja 
obrazka, obserwacja działania innych 
osób;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania • 
własną działalnością dziecka, zadań 
stawianych do wykonania;
pedagogika zabawy – zabawy dla • 
dużych grup;
techniki twórczego myślenia: • 
ekspresja werbalna, plastyczna 
i ruchowa, nadawanie tytułu, 
metaforyzowanie – identyfikacja 
z obiektem, przezwyciężanie przeszkód 
przez „widzenie inaczej”, drama – 
wchodzenie w role, technika obrazków 
dynamicznych.

płachta animacyjna, łódeczki 
z gazet dla każdego dziecka, 
obrazek dynamiczny z wyspą, 
materiały plastyczne (np. bibuła, 
papier pakowy, folie, gazety, 
serwetki) i nieużytki według 
pomysłu nauczyciela i posiadanych 
środków, klej, nożyczki, zszywacze 
i taśma klejąca, koło czerwone 
i niebieskie.

wijanie zdolności twórczych
łaniach plastyczno konstru

Cele ogólne 

dziecko tworzy •
materiałów;

Cele operacyjne 

opis obrazka, 

Metody  i techniki

praca z grupą• 
praca w zespołach• 
praca indywidualna• 

praca z grupą• 
ł h

Formy organizacyjne 

a animacyjna, łódeczki 
t dla każdego dziecka

Środki dydak tyczne 
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1 Rozmowa wprowadzająca do zajęcia – przypomnienie przygód marynarzy 
ze statku.

2 Zabawy z wykorzystaniem płachty animacyjnej:
naśladowanie morza spokojnego, lekko sztormowego oraz morza • 
przy wielkim sztormie – falowanie płachtą przez wszystkich 
uczestników, a potem z podziałem na dwa zespoły – jeden zespół 
naśladuje morze, drugi obserwuje; potem następuje zmiana ról;
odgłosów wiatru, grzmotu burzy – zabawy dźwiękonaśladowcze.• 

3 Przygody „na niby”. Dzieci odkładają płachtę animacyjną i biorą łódeczki 
z gazet (mogą je wykonać wspólnie z nauczycielem przed zajęciami) 
i naśladują całym swoim ciałem zachowania marynarzy na statku podczas 
sztormu:

manipulują nimi według wskazówek nauczyciela: morze spokojne • 
– spokojne poruszanie łódeczkami, silny wiatr i duże fale – gwałtowne 
poruszanie łódeczkami, bieganie na prawą i na lewą burtę;
uszkodzenie statku – dzieci odrywają część dziobową łódeczki, tylną • 
i maszt, a następnie rozwijają pozostałą część gazety i zakładają 
„kapok ratunkowy” przez głowę na ramiona;
„skok” do wody i „płynięcie” do brzegu;• 
wyjście na kamienisty brzeg – chodzenie po ostrych kamieniach;• 
wyjście na piasek – chodzenie po grząskim piasku.• 

4 Opis obrazka. Nauczyciel zaprasza dzieci do kolejnego obrazka 
przedstawiającego wyspę zawieszoną w powietrzu nad wodą. 
Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy i drugi plan oraz 
proponują główną myśl logiczną obrazka, nadają obrazkowi temat. 
Po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi nauczyciel proponuje, by dzieci 
zastanowiły się, kto może mieszkać na tej wyspie, jakie dźwięki z niej 
dochodzą, jak pachną kwiaty, które rosną na wyspie itp.

5 Działalność plastyczno-konstrukcyjna w zespołach (łączenie technik 
– lepienie z plasteliny, kompozycja z gniecionych gazet, z bibuły, 
z nieużytków, tkanin, wstążek, serwetek itp.) – dzieci w zespołach tworzą 
postacie i zwierzęta, które mogą mieszkać na tej wyspie oraz formują 
z papieru pakowego samą wyspę.

6 Uporządkowanie miejsc pracy.

7 Prezentacja efektów pracy zespołowej. Zespoły prezentują własne pomysły 
a następnie łączą wykonane prace w jedną, wspólną, wielką wyspę 
lub na wzór ćwiczenia „Wyspy, czyli jak nie być samotnym” (Przedszkolaki 
– krok pierwszy, red. A. Kossowska, str. 60–62) tworzą z papieru połączenia 
między wyspami oraz wymyślają, jakim pojazdem lub jakim sposobem 
można dostać się z jednej wyspy na drugą.

8 Informacja zwrotna dla nauczyciela – dzieci łączą koło wokół danego 
koloru, pokazując w ten sposób swoje uczucia po zabawie (jestem smutny 
i samotny – niebieskie koło, jestem wesoły i mam przyjaciół – czerwone 
koło).

1 Rozmowa wpr

Przebieg
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9 Zabawy na bezludnej wyspie: 
chodzenie po piasku i ostrych kamieniach;• 
przenoszenie „ciężkich” kamieni na budowę własnego domku • 
oraz „lekkich” piór i liści na dach;
zdobywanie jedzenia – zgniatanie gazet w kulki i „strącanie” • 
orzechów kokosowych z drzewa;
układanie z kulek papierowych zwierząt, które mogą mieszkać • 
na wyspie – praca w 4 zespołach, odgadywanie nazw zwierząt 
przez pozostałe zespoły;
spotkanie z istotą, która mieszka na wyspie: udawanie strachu, • 
chowanie się za drzewem, wychodzenie w niepewności zza drzewa, 
z ukrycia, podchodzenie w przyczajeniu do istoty (dzieci mogą nadać 
jej imię);
próby porozumiewania się z istotą – rozmowy w parach na migi • 
lub w nieznanym (stworzonym przez dzieci) języku, zabawa 
pantomimiczna „Co robię?” odgadywanie czynności wykonywanych 
przez kolegę;
zabawy z nowym przyjacielem z wykorzystaniem lasek • 
gimnastycznych lub lasek wykonanych ze zrolowanej gazety 
(bardziej bezpieczne): celowanie strzałkami w bramki (jedno 
dziecko w rozkroku, drugie celuje w okienko między stopami), 
przeskakiwanie przez przeszkodę (jedno dziecko trzyma laskę, 
drugie przeskakuje), szermierka (naśladowanie walki na szpady);
wspólny posiłek przy ognisku – złożenie z lasek sterty na ognisko, • 
zabawy przy ognisku (grzanie zmarzniętych dłoni, przeskakiwanie 
przez ogień, taniec rytmiczny ze śpiewem w nieznanym języku, 
z okrzykami (np. hu-hu-, ha-ha, o-kej).

10 Malowanie farbami „Wyspy marzeń” – zachęcenie dzieci do przedstawienia 
własnej (może fantastycznej i nieprawdopodobnej) wizji wyspy, na której 
chciałyby zamieszkać.

11 Malowanie w zespołach lub przy udziale całej grupy „Wyspy szczęścia dla 
dzieci” – każde dziecko maluje na wyspie lub wokół niej to, co chciałoby 
na nią zabrać, gdyby tam mieszkało.

9 Zabawy na bezludnej wyspie:

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu
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piosenka Bal w przedszkolu [w:] 
U. Smoczyńska-Nachtman (1983), Kalendarz 
muzyczny w przedszkolu, zabawki wybrane 
przez dzieci lub przyniesione z domu, 
fragmenty utworu P. Czajkowskiego Dziadek 
do orzechów, obrazek dynamiczny do 
tematu, kartony A3 dla każdej pary, kredki.

praca z grupą• 
praca w parach• 
praca indywidualna• 

dziecko ruchem i mimiką • 
prezentuje postacie z utworów 
muzycznych;
dziecko wspólnie z partnerem • 
tworzy ilustrację do wymyślonej 
przez siebie przygody zabawek; 
dziecko wspólnie z grupą tworzy • 
opowiadanie na podstawie 
narysowanych ilustracji.

TEMAT 3

Co zabawki robią 
w nocy?
– twórcze opowiadanie 
z wykorzystaniem 
historyjki obrazkowej

doskonalenie umiejętności • 
wypowiadania się w różnych 
formach aktywności;
rozwijanie fantazji • 
i wyobraźni;
poznawanie zasad tworzenia • 
historyjki obrazkowej.

doskonalenie umiejętnośc
i d i i óż

Cele ogólne

ecko ruchem i mimiką
zentuje postacie z utworów

Cele operacyjne 

metody słowne: opis obrazka, opowiadanie; • 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, obserwacja działania • 
innych, słuchanie muzyki; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania;
pedagogika zabawy – kampania reklamowa;• 
techniki twórczego myślenia: ekspresja werbalna, plastyczna i ruchowa, • 
improwizacje ruchowe przy muzyce, nadawanie tytułu, technika obrazków 
dynamicznych, drama – wchodzenie w role.

praca z grupą•

Formy organizacyjne
osenka Bal w przedszkolu [w:] 
Smoczyńska Nachtman (1983) Kalen

Środki dydak tyczne 

metody słowne: opis obrazka, o• 
t d j k i b

Metody i techniki
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Przebieg

1 Zabawa taneczna przy piosence „Bal w przedszkolu” z podziałem na role 
(misie, laleczki, pajacyk) lub inna zabawa integrująca przy muzyce.

2 Kampania reklamowa – dzieci prezentują swoje ulubione zabawki według 
wzoru „To jest... On/ona potrafi... Kiedy śpię, on/ona...”. 

 Uwaga! Dzieci przynoszą do tego zajęcia swoje zabawki z domu lub 
wybierają ulubione zabawki przedszkolne.

3 Bal zabawek – taniec, improwizacje ruchowe razem ze swoimi zabawkami, 
przy muzyce P. Czajkowskiego Dziadek do orzechów. 

4 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat.

5 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące myślenie 
pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten obrazek?”, 
„Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci nie zadają 
pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka, nauczyciel zadaje pytanie 
kluczowe: „Jakie dźwięki dochodzą z obrazka, o czym rozmawiają zabawki?”).

6 Działanie plastyczne. Dzieci dobierają się w pary (nauczyciel może tu 
zastosować losowy dobór par, aby dzieci pracowały w różnych układach 
interpersonalnych). Kartony są ponumerowane cyframi 1 lub 3 (pierwszy 
i ostatni obrazek historyjki). Na kartkach A3 z numerem 1 pary rysują 
własną wersję tego, co mogło być przyczyną narady zabawek, co zdarzyło 
się przed prezentowaną na obrazku sytuacją („najpierw”), a pary, które 
dostały kartki z numerem 3 rysują to, co zakończy opowieść o przygodach 
zabawek, co zakończy tę sytuację, co zdarzy się „na końcu”. Jednocześnie 
nauczyciel zawiesza na tablicy takie same puste kartony, a pośrodku 
wstawia prezentowany obrazek, który numerowany jest cyfrą 2 i tłumaczy 
dzieciom zasady tworzenia historyjek obrazkowych.

7 Uporządkowanie miejsc pracy.

8 Opowiadanie grupowe. Nauczyciel kieruje układaniem rysunków na 
podłodze według zasady: pośrodku obrazek dynamiczny o naradzie 
zabawek, po jego lewej stronie rysunki z numerem 1 prezentujące to, co 
wydarzyło się na początku a po prawej jego stronie – rysunki z numerem 
3, prezentujące to, co może zakończyć omawianą sytuację. Dzieci wspólnie 
z nauczycielem opowiadają możliwy przebieg wydarzeń, pokazując 
jednocześnie aktualnie omawiany obrazek. 

 Uwaga! Mogą to być krótkie opowiadania złożone z trzech ilustracji 
wybranych przez dzieci lub, jeśli dzieci będą zainteresowane, opowiadanie 
dłuższe, na które składa się omówienie wszystkich rysunków, jakie dzieci 
stworzyły. Można zarejestrować, spisać opowiadanie, które dzieci utworzą 
i czytać dzieciom w dowolnym czasie.

9 Nadawanie tytułów utworzonym małym historyjkom lub powstałym 
książeczkom.
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10 Dzieci tworzą podpisy do obrazków lub do utworzonych całości – tytuły 
książeczek.

11 Inscenizacje przy muzyce P. Czajkowskiego Dziadek do orzechów według 
tematów wybranych przez dzieci, np. zabawki w cyrku, zabawki na 
defiladzie, itp.

12 Wypowiedzi techniką stymulującą myślenie dedukcyjne na temat „Co by 
było, gdyby nie było zabawek?”.

13 Mapa myśli na temat „Zabawki” – klasyfikowanie zabawek, uogólnianie 
przez tworzenie klas zabawek (np. klocki, które dzielą się na klocki Lego, 
drewniane, Duplo, kolczatki itp. lub maskotki, które można podzielić 
na duże, małe, pluszowe, gumowe itp., czy samochody, które dzielą się na 
wyścigowe, osobowe, ciężarowe itp.). Do tworzenia mapy myśli można 
wykorzystać ilustracje wycięte z gazet lub dostępne obrazki. Mapy myśli 
można wykonywać także w ramach zaplanowanego z dziećmi projektu, 
przez wiele dni.

10 Dzieci tworzą podpisy do obra

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu
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obrazek dynamiczny do tematu 
oraz jego pomniejszona 
kserokopia, kartki, kredki.

praca z grupą• 
praca indywidualna• 

metody słowne: opis • 
obrazka, rozmowa, 
opowiadanie;
metody percepcyjne: pokaz • 
i obserwacja obrazka, 
słuchanie wypowiedzi 
i obserwacja czynności 
innych, instrukcje 
i objaśnienia;
metody czynne: ćwiczeń, • 
kierowania własną 
działalnością dziecka, zadań 
stawianych do wykonania;
techniki twórczego • 
myślenia: projekt graficzny, 
skojarzenia, transformacje 
obiektów, technika 
obrazków dynamicznych.

dziecko snuje przypuszczenia • 
na temat marzeń postaci; 
przedstawionej na obrazku
dziecko projektuje pojazd • 
zgodnie z potrzebami 
wymyślonej przez siebie postaci.

rozwijanie wyobraźni • 
i myślenia twórczego; 
budzenie gotowości do • 
formułowania życzeń i marzeń;
wdrażanie do rysunkowego • 
projektowania oraz 
udoskonalania urządzeń 
i pojazdów.

TEMAT 4

Życzenia do 
złotej rybki 
– transformacje graficzne

ie wyobraźni
a twórczego;

Cele ogólne  

dziecko snuje przypuszcz• 

Cele operacyjne

metody słowne: opis • 
obrazka rozmowa

Metody i techniki 

praca z grupą• 
praca indywidualna•

Formy 
organizacyjne 

obrazek dynamiczny do tematu
oraz jego pomniejszona

Środki dydak tyczne 
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Przebieg

1 Zagadka słowna: dzieci odgadują opisywane przez nauczyciela postaci – 
odwołanie się do wysłuchanej wcześniej bajki „O rybaku i złotej rybce”.

2 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Dopełnianie obserwacji obrazka przez dzieci dodatkowymi pytaniami 
nauczyciela: „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić z obrazka? Jakie zapachy”, 
„Co widzi nurek? Co jest poza tym miejscem, gdzie nurek złapał rybkę?”. 

3 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Co wydarzyło się chwilę wcześniej?”, „Jak zakończy się ta 
historyjka?”, „Kim jest ten nurek, jaki zawód na co dzień wykonuje?”.

4 Działanie graficzne: dzieci otrzymują pomniejszoną kserokopię obrazka 
na kartonie A4 (np. obrazek jest umieszczony z lewej strony kartonu). 
W centrum kartonu jest narysowany lub skopiowany schemat łodzi 
podwodnej lub batyskafu. Zadaniem do wykonania dla dzieci jest wyobrazić 
sobie i narysować zmiany i udoskonalenia narysowanego na kartce pojazdu, 
by był on taki, o jakim nurek marzy. Dzieci wyobrażają sobie także, kim 
z zawodu jest ten nurek, jakie są jego zainteresowania i jaki pojazd 
byłby mu najbardziej potrzebny (kształt, wygląd) oraz jakie ten pojazd 
ma wyposażenie (potrzebne tej postaci) i rysują wyobrażone elementy 
wyposażenia. 

5 Uporządkowanie miejsca pracy.

6 Ekspozycja prac, prezentacja pomysłów z użyciem formuły: 
„Uważam, że mój pojazd jest ciekawy, bo...”.

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

7 Wypowiedzi dzieci na temat „Co by było, gdybyś ty spotkał złotą rybkę?” 
techniką „rundka”.

8 Karty kreatywne „Żywioły” (wyd. WSiP): 
dziecko wybiera jedną kartę i opowiada, dlaczego chciałoby ją • 
podarować złotej rybce;
wybierając inną kartę dziecko domyśla się, gdzie jest schowana złota • 
rybka;
dziecko wybiera trzy karty i opowiada o swojej wymarzonej podróży.• 

9 Inscenizacja bajki „O rybaku i złotej rybce” – twórcza interpretacja bajki 
w zespołach.
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obrazek dynamiczny do tematu, 
kredki, kartony z narysowanymi 
6 kołami (4, 9 lub 12 kołami 
w zależności od wprawy 
w przekształcaniu symboli 
i znajomości techniki).

praca z grupą• 
praca indywidualna• 
technika „rundka” • 
podczas prezentacji

metody słowne: opis obrazka, • 
rozmowa;
metody percepcyjne: pokaz • 
i obserwacja obrazka, 
słuchanie wypowiedzi 
i obserwacja czynności 
innych; 
metody czynne: ćwiczeń, • 
kierowania własną 
działalnością dziecka, zadań 
stawianych do wykonania; 
techniki twórczego myślenia: • 
technika obrazków 
dynamicznych, drama 
– pantomima, burza mózgów, 
przekształcenia graficzne.

dziecko dopracowuje, • 
uzupełnia, i przekształca literę 
„O” w obiekt oparty kształtem 
na kole;
dziecko rysuje swoje pomysły • 
z uwzględnieniem szczegółów.

rozwijanie wyobraźni • 
i myślenia twórczego; 
doskonalenie umiejętności • 
dokonywania skojarzeń 
oraz transformacji symboli.

TEMAT 5

W świecie 
litery O
– 10 sposobów 
na dopracowanie 
symbolu

rozwijanie wyobraź• 
i śl i t ó

Cele ogólne

metody słowne: opis obraz•

Metody i techniki 

dziecko dopracowuje, •
ł i i k ł

Cele operacyjne  

praca z grupą•
i d id l

Formy 
organizacyjne 

brazek dynamiczny do tematu, 
dki k t i

Środki dydak tyczne 
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Przebieg

1 Zabawa pantomimiczna „Litery” – dzieci próbują ze swoich ciał utworzyć 
poznane lub znane litery. Wszystkie dzieci realizują zadanie według 
własnego pomysłu, w dowolnej pozycji (na siedząco, na leżąco, na stojąco) 
lub/i przy współpracy z partnerem.

2 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego 
temat. Dopełnianie opisu obrazka odpowiedziami na dodatkowe pytania 
nauczyciela: „Do jakiej litery podobne są kształty na obrazku?”, „Jakie 
dźwięki słyszałbyś, gdybyś tam był?”, „Jakie czułbyś zapachy”, „Jakie 
w dotyku byłyby obiekty, które są pokazane na obrazku?”, „Co mogłoby się 
znajdować poza miejscem widocznym na obrazku?”.

3 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące myślenie 
pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten obrazek?”, 
„Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?”. Jedne dzieci zadają 
pytania, a inne udzielają na nie odpowiedzi (oczywiście według własnych 
wyobrażeń). Nauczyciel może stymulować generowanie pomysłów dzieci, 
zadając pytanie „A kto myśli inaczej? Kto ma inny pomysł?”. Nadawanie 
tytułu do obrazka techniką „burza mózgów”, po wygenerowaniu kilku 
pomysłów dzieci zastanawiają się nad jednym, najbardziej odpowiednim 
tytułem do tego obrazka i wybierają go poprzez aplauz lub głosowanie.

4 Działanie graficzne – dziecko na bazie okręgów narysowanych przez siebie 
na kartonie rysuje obiekty z otoczenia (lub fantastyczne), które mają koliste 
kształty, lub których elementy są w kształcie koła. Dzieci dodatkowo są 
proszone o dokładny rysunek z uwzględnieniem szczegółów. 

5 Uporządkowanie miejsca pracy.

6 Ekspozycja prac, prezentacja pomysłów – wypowiedzi dzieci zgodnie 
z formułą „O jest jak...”.

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

7 Słuchanie wiersza D. Wawiłow Kołowata wyspa, wypowiedzi na temat 
treści wiersza, układanie melodii do fragmentu wiersza, zmiana treści 
zakończenia bajki.

8 Malowanie farbą akwarelową na temat „Wymarzone okrągłe przedszkole/
szkoła/dom”.

9 Plan terenu – dziecko rysuje teren wokół przedszkola lub domu, sporządza 
plan placu zabaw itp.

10 Zastanawianie się, co znaczy słowo „rotunda” – wymyślanie znaczeń; 
konstruowanie okrągłych w swym kształcie budowli.
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obrazek dynamiczny do tematu, 
utwór A. Griega Poranek, 
magnetofon, nagranie z dźwiękiem 
otwierającej się starej bramy, 
obręcz duża, gazety (tratwy).

praca z grupą• 
praca w zespołach• 
praca w parach• 
praca indywidualna• 
technika „rundka”• 

TEMAT 6

Na nieznanej wyspie 
– zabawy ruchowe połączone z wizualizacją

rozwijanie wyobraźni • 
i myślenia twórczego;
doskonalenie świadomości • 
własnego ciała i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej;
rozwijanie umiejętności • 
komunikowania się z innymi 
w różnych formach.

dziecko w sposób aktywny i twórczy realizuje zadania proponowane • 
przez nauczyciela;
dziecko interpretuje ruchem własnego ciała wyobrażenia powstałe pod • 
wpływem wypowiedzi werbalnych;
dziecko prezentuje własne pomysły w różnych formach aktywności • 
werbalnej i pozawerbalnej.

metody słowne: opis obrazka, • 
rozmowa, opowiadanie 
nauczyciela, instrukcje;
metody percepcyjne: pokaz • 
i obserwacja obrazka, obserwacja 
czynności innych dzieci, 
wizualizacja polisensoryczna, 
aktywne słuchanie;
słowne: opowiadanie nauczyciela;• 
techniki twórcze: elementy dramy, • 
technika obrazków dynamicznych; 
pedagogika zabawy;• 
metoda opowieści ruchowej • 
połączona z metodą zabawowo-
-naśladowczą.

praca z grupą• 
praca w zespołach•

Formy 
organizacyjne 

obrazek dynamiczny do te

Środki 
dydak tyczne 

metody słowne: opis obra• 

Metody i techniki 

dziecko w sposób akty•
i l

Cele operacyjne  

rozwijanie wyo• 
i myślenia twó

Cele ogólne
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Przebieg

1 Zaproszenie do odbycia podróży w nieznane, w miejsca nieodkryte 
jeszcze przez ludzi (np. na krzesełkach pozycja relaksu wg Dennisona). 
Przypomnienie zasad uczestnictwa w zabawach opartych na wizualizacji 
(skupienie, zamknięte oczy itp. podczas opowiadania nauczyciela).

2 Wysłuchanie fragmentów muzyki A. Griega Poranek, budowanie 
wyobrażeń na temat podróży „na niby”. 

 Nauczyciel opowiada: 

Wyobraź sobie, o czym opowiada ta muzyka, skąd ona pochodzi, w jakim 
miejscu została nagrana? Czy jest to miejsce, które dobrze znasz? ... Czy może 
jest to dziwne, tajemnicze miejsce, którego do tej pory jeszcze nie widziałeś? 
A może jest to jakaś nieodkryta jeszcze wyspa, którą chciałbyś zwiedzić?

 Po zakończeniu wizualizacji dzieci odpowiadają na pytanie 
„Dokąd wyruszamy w podróż? Jak można by było nazwać te wyspy?”

3 Zabawa rozwijająca pomysłowość w rozwiązywaniu problemów w zespole 
„Otwórz wrota”. 

 Nauczyciel opowiada: 

Wyobraź sobie, że nie można otworzyć wrót wiodących do tej wyspy. Próbujesz 
je naciskać, napierasz coraz mocniej i mocniej, a one nie chcą się otworzyć. 
Wtedy pomyślałeś, że może istnieją jakieś czarodziejskie słowa i gesty, które 
mogą te wrota otworzyć... Ale jak je rozpoznać? Jak je dobrać, by drzwi 
otworzyły się i wpuściły cię na tę wyspę? Spróbuj razem z kolegami zastanowić 
się i pamiętaj, że razem, wspólnie z kolegami zawsze łatwiej jest rozwiązywać 
problemy.

 Po zakończeniu opowiadania dzieci wstają i w zespołach wymyślają zaklęcie 
i gest, dzięki którym wrota do wyspy otworzą się. Prezentacja pomysłów 
– pozostałe dzieci naśladują pomysły kolegów.

4 Zabawa z elementem przekraczania przeszkody „Przejście na drugą 
stronę”. 

 Nauczyciel opowiada: 

Wyobraź sobie, że po otwarciu własnym zaklęciem wrót na tę wyspę 
zobaczyłeś niewielki otwór, przez który będziesz musiał przejść, jeśli chcesz 
zwiedzić tę wyspę. W dodatku otwór ten zmienia swoje położenie – raz jest 
na dole, a raz na górze. Jednak ty wiesz, że poradzisz sobie z tym zadaniem, 
bo jesteś wysportowany, sprawnie się poruszasz i zawsze dajesz sobie radę 
z przekraczaniem przeszkód.

 Po zakończeniu opowiadania dzieci wstają i kolejno przekraczają obręcz, 
która zmienia położenie (nauczyciel ją podnosi lub opuszcza) – raz jest niżej, 
a raz wyżej.

5 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Dopełnianie obserwacji obrazka przez dzieci dodatkowymi pytaniami 
nauczyciela: „Jakie dźwięki, zapachy mogłyby dochodzić z wyspy?
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6 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej wyspie?”. 

7 Realizacja zadań na przerwę w muzyce – naśladowanie ruchu zwierząt 
prezentowanych na obrazkach według opowiadania nauczycielki. 

 Nauczycielka kontynuuje opowiadanie: 

A teraz zaczynasz przyglądać się zwierzętom żyjącym na tej wyspie. Wyobraź 
sobie, że zwierzęta na tej wyspie poruszają się inaczej niż te zwierzęta, które 
znasz. Patrząc na nie, starasz się je rozpoznać i poruszać, tak jak one:
Ptaki podskakują na jednej nodze, chociaż mają ich więcej niż dwie.
Niedźwiedzie są lekkie jak piórka i poruszają się z wdziękiem.
Psy brykają jak nasze kozy.
Krowy fruwają jak motyle i miauczą jak koty.

 Po zakończeniu opowiadania dzieci wstają a nauczycielka prosi je 
o przypomnienie i naśladowanie sposobu poruszania się wymienionych 
zwierząt.

8 Ćwiczenie oddechowe „Latawce”.
 Nauczycielka opowiada dalej: 

Wyobraź sobie, że na tej wyspie po burzy zawsze jest dobry wiatr na puszczanie 
latawca. Kiedy wiatr wieje mocnym strumieniem i z większą siłą, latawce 
wznoszą się wyżej i wyżej, czasem tak wysoko, że trudno jest je zauważyć. 
Ty wiesz, że też możesz sprawić, by latawce poruszały się wysoko na niebie – 
wystarczy, że będziesz prawidłowo oddychał i podtrzymywał latawce w górze 
swoim oddechem. Wdychasz powoli powietrze, a potem również powoli 
wydmuchujesz je wąskim strumieniem przez zwężone usta i kierujesz strumień 
powietrza prosto na latawiec. Patrzysz, jak wznosi się w górę i powtarzasz 
jeszcze raz ten oddech.

 Po zakończeniu wizualizacji dzieci na siedząco lub/i leżąco wykonują 
ćwiczenia oddechowe.

9 Zabawa orientacyjno-porządkowa z elementem współdziałania w zespole 
„Smok”.

 Nauczycielka mówi: 

Wyobraź sobie, że na tej wyspie mieszka także smok. Jego długie ciało podobne 
jest do węża. Ma ogromną paszczę z kłapiącymi zębami. Gdy podchodzisz 
do smoka trochę bliżej, zauważasz, że ten smok jednak wcale nie jest złym 
smokiem: ma śmiejące się oczy, a jego oddech nie pachnie ogniem, ale... twoją 
ulubioną pastą do zębów. Teraz wiesz, że ten smok to czyścioch, który tak jak ty 
codziennie myje swoje wielkie zęby szczoteczką i pastą do zębów. Widzisz też, 
że ten smok ma długi ogon i tak, jak niektóre nasze domowe pieski, uwielbia 
ganiać ten ogon – tak dla zabawy i poprawienia sobie humoru.

 Po zakończeniu wizualizacji dzieci ustawiają się w 3–4 szeregi jedno za 
drugim („pociąg”). Nauczyciel wyznacza „głowę” i „ogon”, czyli przód i tył 
węża. Zadaniem pierwszego dziecka jest złapać ostatnie dziecko z szeregu, 
które stara się uciec przed złapaniem.
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10 Zespołowa zabawa integrująca z elementem równowagi „Tratwa 
ratunkowa”.

 Nauczycielka opowiada: 

Niestety czas naszej podróży zbliża się powoli do końca. Musimy wracać 
do przedszkola/szkoły, ale jak? Wokół ciebie nie ma kładki, mostu, statku, 
samolotu i lądu – tylko woda. Ale co to? Na plaży leży jakiś przedmiot... 
Podchodzisz bliżej... przyglądasz się... próbujesz rozpoznać jego kształt. 
W końcu rozpoznajesz, że to jest tratwa, na której możesz dostać się do 
przedszkola/szkoły. Ale widzisz też, że inne dzieci przychodzą na plażę i też 
chcą wykorzystać tę tratwę. Ty zapraszasz wszystkie dzieci na twoją tratwę 
– przecież jesteś bardzo koleżeński i opiekujesz się nimi podczas podróży przez 
wielką wodę – bo jesteś bardzo opiekuńczy i troskliwy.

 Po zakończeniu opowiadania dzieci odgrywają usłyszaną przed chwilą 
scenkę.

11 Ekspresja plastyczna. Każde dziecko maluje farbami własne wyobrażenia 
dotyczące wyspy. 

12 Uporządkowanie miejsca pracy plastycznej. Ekspozycja prac.

13 Wypowiedzi dzieci na temat wykonanych prac, nadawanie im tytułów, 
prezentacja przed grupą indywidualnych wizji.

14 Zakończenie – wypowiedzi dzieci techniką „rundka”: „Podczas dzisiejszych 
zabaw czułem się jak...”.

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

15 Łączenie dziecięcych prac w pary, zastanawianie się nad wspólnymi cechami 
obu prac – wyróżnianie cech wspólnych.

16 Projektowanie „dziwnych miejsc”, np. pod ziemią, na innej planecie itp. 
– snucie wizji przestrzeni, postaci, kolorów itp.

17 Wypowiedzi techniką stymulującą myślenie dedukcyjne na temat „Co by 
było, gdybyś mógł tam pojechać?”.

18 Zabawa „Na bezludnej wyspie” – projektowanie wykorzystania 
na bezludnej wyspie przypadkowego wyposażenia, np. plecaka 
harcerskiego, worka podróżnika lub skrzyni skarbów.
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obrazek dynamiczny do tematu, 
pomniejszona kserokopia 
obrazka na kartce A4, kredki 
pastele.

praca z grupą• 
technika „rundka”• 
praca indywidualna• 

metody słowne: opis obrazka, rozmowa, opowiadanie;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie wypowiedzi • 
i obserwacja czynności innych; 
metody czynne: zabawa dydaktyczna, kierowania własną działalnością • 
dziecka, zadań stawianych do wykonania; 
swobodna ekspresja plastyczna;• 
techniki twórczego myślenia: inscenizacja w zabawie ruchowej, technika • 
obrazków dynamicznych, technika rozwijająca myślenie życzeniowe 
„Gdybym tam był, to...”.

dziecko snuje przypuszczenia na temat • 
elementów znajdujących się poza 
zasięgiem wzroku;
dziecko twórczo interpretuje otwarty • 
problem plastyczny postawiony przez 
nauczyciela. 

rozwijanie wyobraźni • 
i myślenia twórczego; 
budzenie gotowości • 
wpływania na otaczającą 
rzeczywistość.

TEMAT 7

Podróż 
w nieznane 
– wyobrażenia dotyczące 
krajobrazu

rozwijanie wyobraźni

Cele ogólne

dziecko snuje przypuszcze•

Cele operacyjne  

metody słowne: opis obraz•

Metody i techniki 

praca z grupą•
t h ik dk ”

Formy 
organizacyjne 

zek dynamiczny do tematu,
niejszona kserokopia

Środki dydak tyczne 
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1 Zabawa dydaktyczna z elementem ruchu „Pędzi pociąg...”. Dzieci stoją 
jedno za drugim, ustawione w „pociąg”. Na środku klasy stoją dwa krzesła 
tyłem do siebie oparciami – zastępują przejazd kolejowy (ew. może to być 
dwoje dzieci, które, trzymając się za ręce, tworzą zaporę). Pierwsze dziecko 
prowadzi cały pociąg w rytm wierszyka: „Pędzi, pędzi, pędzi pociąg przez 
zielony, piękny świat. Koła dudnią i turkocą to-tak, to-to-tak, 
to-to-tak. Pędzi pociąg z...” Tu nauczyciel wymienia klasę przedmiotów, 
np. ...z owocami, ...z warzywami, ...z przyborami plastycznymi, ...z meblami, 
...z zabawkami itp. Każde z dzieci może przejechać na drugą stronę (czyli 
między krzesłami lub przez „zaporę”), jeżeli wymieni jeden przedmiot 
z danej klasy, przy warunku, że nazwy nie mogą być powtarzane przez 
kolejne dzieci. Aby ułatwić dzieciom zadanie, nauczyciel stara się zamieniać 
kolejność dzieci w pociągu, aby te same dzieci nie stały zawsze na końcu 
pociągu (nie siedziały w ostatnim wagonie) – tam jest zawsze najtrudniej 
wymienić nazwę, której nie wymieniły inne dzieci.

2 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Dopełnianie obserwacji obrazka przez dzieci dodatkowymi pytaniami 
nauczyciela: „Jakie dźwięki i zapachy poczułbyś, gdybyś tam był?”, 
„Co widzi i czuje pan prowadzący pociąg?”.

3 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?”. Na zadane 
przez dzieci pytania odpowiadają inne dzieci – te, którym się wydaje, że 
znają odpowiedź.

4 Ekspresja plastyczna. Dzieci otrzymują na kartkach A4 pomniejszoną 
kserokopię obrazka (w centrum lub na boku kartki). Ich zadaniem jest 
dorysowywanie elementów krajobrazu i przestrzeni wokół pociągu – tego, 
co jest poza obrazem, co jest niewidoczne dla patrzącego na obrazek, ale 
może być wyobrażone „oczami wewnętrznymi”.

5 Uporządkowanie miejsca pracy.

6 Ekspozycja prac, prezentacja pomysłów i wyobrażeń dzieci techniką 
„rundka” – każde z dzieci wypowiada się, stosując technikę „Gdybym tam 
był, to zobaczyłbym...”.

1 Z b d d k

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

7 Zajęcie ruchowe wg metody Kniessów pt. „Muzyczna podróż do Peru”.

 Przybory: chustki szyfonowe po dwie dla każdego dziecka, dzwoneczki na 
gumce nałożone na nadgarstki, magnetofon, muzyka peruwiańska.



30

 Zadania sprawnościowe:
rozwijanie płynności ruchu• 
kształtowanie kreatywności w działaniu ruchowym • 
doskonalenie szybkiego reagowania na sygnały, znaki i polecenia.• 

 Uwaga! nauczyciel początkowo ćwiczy razem z dziećmi, jest wzorcem do 
naśladowania; jednak wraz z nabywanym przez dzieci doświadczeniem 
stopniowo może wyłączać się z ćwiczeń.

 Dzieci wchodzą na salę z dzwoneczkami założonymi na nadgarstki rąk 
(i ew. kostki stóp).

8 Zabawa: „Witam tych, którzy...” np. lubią ruch, lubią muzykę, lubią tańczyć, 
chcą się zabawić przy muzyce peruwiańskiej, lubią podróżować, itd. : 
dziecko które poczuje się wywołane podnosi rękę do góry lub wykonuje 
inny ruch oznaczający powitanie.

9 Zabawa integrująca „Ludzie do ludzi”: przy muzyce dziecko reaguje na to 
hasło i wykonuje dodatkowe polecenie, np. „Ludzie do ludzi – głaszczemy 
kolegę po głowie”.

10 Zabawa „Statkiem do Peru”: rytmiczny bieg w dowolnych kierunkach, a na 
przerwę w muzyce dziecko naśladuje ruchy obmywania się w kierunku od 
głowy w dół i strząsania wody z rąk i ciała.

11 „Na lądzie”: marsz i formowanie koła przy muzyce, klaskanie rytmiczne raz 
z prawej, raz z lewej strony, raz w górze.

12 „Powitania”: skrętoskłony przy muzyce i uderzenia palcami rąk o lewe 
(prawe) podbicie stopy; ustawienie: w kole, przodem do środka koła.

13 Dobranie się par – w przysiadzie uderzenia o dłonie partnera przy muzyce, 
a na uderzenie w tamburyno – „młynek” rękoma.

14 Improwizacja ruchowa na temat „Indiański taniec”: jedno dziecko siedzi 
w siadzie skrzyżnym i uderza rytmicznie, w takt muzyki, o podłogę, a drugie 
dziecko okrąża partnera, tańcząc. Zmiana na uderzenie w tamburyno.

Zmiana przyborów – odłożenie dzwoneczków, pobranie chustek szyfonowych.

15 „Zwiedzamy peruwiańskie góry”: marsz i formowanie koła przy muzyce, 
swobodne potrząsanie rękoma w dole, potem wolne krążenia ramion 
z głębokimi oddechami; zmiana przyborów na chustki; marsz z szerokimi 
wymachami i krążeniem ramion.

16 Naśladowanie lotu kondora: (muzyka bardzo spokojna) jedna noga 
wzniesiona do góry w tyle, tułów pochylony do przodu, ramiona w bok, 
machanie ramionami i manipulowanie chustkami. Na sygnał – zmiana nogi 
i ręki, jeżeli dziecko ma tylko w jednej ręce chustkę.

17 Podrzuty chustką w górę i chwyt w rytmie muzyki, raz jedną, raz drugą 
ręką, na zmianę.

18 „Zabawy z indiańskimi dziećmi”: improwizacja ruchowa z chustkami, 
z towarzyszeniem muzyki wesołej, ale spokojnej.
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19 Zabawa „Przyłącz się do mnie”: przy marszowej muzyce prowadząca 
podchodzi do dzieci i dotyka chustką kolejne dzieci; dotknięte dziecko 
przyłącza się do korowodu. Dzieci, które jeszcze stoją – klaszczą rytmicznie.

20 Ćwiczenie oddechowe: siad klęczny w kole – dzieci dmuchają w chustkę 
położoną na podłodze.

21 Zabawa „Kwiaty kwitną”: dziecko zwija, ściska chustkę w dłoni – ćwiczenie 
palców – i powoli rozluźnia zacisk, wypuszczając powoli chustkę (muzyka 
bardzo spokojna).

22 Pożegnanie: głęboki ukłon z machaniem chustką – improwizacja gestu 
(3 razy).

23 Rysowanie/malowanie własnych wrażeń na temat „Co widziałem podczas 
„podróży” do Peru?”.
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obrazek dynamiczny do 
tematu, utwór z kolekcji 
KLANZA pt. Deszczyk (Tzadik 
Katamar – Tańce i zabawy dla 
grupy, Wydawnictwo PSPZ 
KLANZA, Lublin 1995), farby 
akwarelowe, kartony.

praca z grupą• 
praca w zespołach• 
praca indywidualna• 
technika „rundka”• 

metody słowne: opis obrazka, rozmowa, opowiadanie;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie • 
wypowiedzi i obserwacja czynności innych; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, • 
zadań stawianych do wykonania; 
techniki twórczego myślenia: wizualizacja, improwizacje ruchowe, • 
muzyczne i melodyczne, drama – pantomima, wchodzenie 
w role, abstrahowanie – „Lista atrybutów”, technika obrazków 
dynamicznych.

dziecko twórczo interpretuje • 
w różnych formach ekspresji 
problem otwarty postawiony 
przez nauczyciela;
dziecko snuje przypuszczenia • 
na temat obiektów i postaci 
w wyobrażonym świecie.

rozwijanie • 
wyobraźni i myślenia 
twórczego; 
stymulowanie • 
umiejętności wymyślania 
nierealnych obiektów 
i postaci.

TEMAT 8

Co jest po drugiej 
stronie tęczy?
– snucie fantastycznych 
opowieści 

rozwijanie •
wyobraźni i myśle

Cele ogólne  

twórczo interpretuje 
ch formach ekspresji

Cele operacyjne

metody słowne: opis obra• 

Metody i techniki

praca z grupą• 

Formy organizacyjne 

obrazek dynamiczny do 
tematu utwór z kolekcji

Środki dydak tyczne 
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1 Zabawa ilustrująca ruchem treść utworu Deszczyk z wykorzystaniem 
przyborów: szarfy na trzonach.

 Nauczycielka opowiada, a dzieci wyobrażają sobie treść opowiadania: 

Wyobraź sobie, że podczas twojego pobytu na tej wyspie szaleje ogromna burza. 
Niebo pociemniało.. zerwał się wiatr... chmury przecinane są przez błyskawice. 
Ale ty tej burzy wcale się nie boisz, bo wiesz, że jest ona potrzebna zwierzętom 
i roślinom, które tam są. Poza tym zauważyłeś, że wyspa ta jest chroniona 
ogromnym parasolkowatym piorunochronem. Wpatrujesz się więc w tę burzę ze 
spokojem, zauroczeniem i z zachwytem podziwiasz piękno tego zjawiska. 

 Po wysłuchaniu tekstu wizualizacji zabawa taneczna przy piosence 
„Deszczyk” z użyciem szarf na trzonach lub chustek szyfonowych według 
schematu:

Pada, pada deszcz, pada, pada deszcz, 
(ruch szarfą imituje spadające coraz niżej krople deszczu)
wieje, wieje wiatr 
(ruch szarfą imituje wiejący w górze wiatr) powtórzenie od początku
Błyskawica, grzmot, błyskawica, grzmot 
(trzaskanie szarfą jak biczem)
a po burzy tęcza wokół nas 
(półkole nad głową wykonane szarfą) powtórzenie od środka (przy drugiej 
zwrotce należy pamiętać o zmianie ręki, w której trzymany jest trzon szarfy).

2 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Dopełnianie obserwacji obrazka przez dzieci dodatkowymi pytaniami 
nauczyciela: „Jakie dźwięki i zapachy mogłyby dochodzić z obrazka?”.

3 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?”.

4 Swobodne wypowiedzi dzieci na temat świata, który może znajdować 
się po drugiej stronie tęczy, jego mieszkańców i elementów krajobrazu. 
Improwizacje ruchowe – poruszanie się wymyślonych postaci; improwizacje 
melodyczne – np. kołysanka śpiewana przez mamę tej postaci, język, 
jakim te postacie się porozumiewają; improwizacje muzyczne – odgłosy 
dochodzące z tego świata.

5 Swobodna ekspresja plastyczna – malowanie tego, co znajduje się po 
drugiej stronie tęczy.

6 Uporządkowanie miejsca pracy.

7 Ekspozycja prac, prezentacja pomysłów techniką „rundka”, poszukiwanie 
wspólnych cech indywidualnych pomysłów (dobieranie w zespoły 
zadaniowe).

1 Zabawa ilustru
b ó

Przebieg
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8 Elementy dramy: praca w zespołach zadaniowych – próby pokazania 
zachowania i codziennego życia wymyślonych postaci – scenki 
pantomimiczne i rodzajowe.

9 Lista atrybutów – wypowiedzi techniką „rundka” na temat: „Świat po 
drugiej stronie tęczy jest... (jaki)”.

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

10 Improwizacje ruchowe przy muzyce na temat „Parada tęczowych postaci”.

11 Wykonanie kukiełek tęczowych postaci i opracowanie teatrzyku 
kukiełkowego.

12 Projektowanie pojazdów tęczowych postaci.

13 Projektowanie stroju ludzika zza tęczy na bal przebierańców – wykonanie 
stroju z papieru pakowego, folii celofanowej i aluminiowej i/lub bibuły.
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wyrazy do tematu zajęć „Skojarzenia na temat 
obrazka”, obrazek dynamiczny do tematu, 
rekwizyty do zabaw: korona, instrumenty 
perkusyjne i szmerowe, magnetofon i nagranie 
muzyki, kartki do rysowania z naklejonymi 
obrazkami, kredki świecowe i ołówkowe, 
miejsce na wystawę prac.

praca z grupą• 
praca w zespołach• 
praca indywidualna• 
technika „rundka”• 
technika „Mówi • 
król”

metody słowne: opis obrazka, opowiadanie, (ew. czytanie);• 
metody percepcyjne: (ew. ćwiczenie słuchu fonematycznego), ćwiczenia • 
akustyczne, skojarzenia polisensoryczne, pokaz i obserwacja obrazka 
i działania innych;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania;
techniki twórczego myślenia: ekspresja werbalna, plastyczna, muzyczna • 
i ruchowa, nadawanie tytułu, skojarzenia, przezwyciężanie przeszkód przez 
widzenie inaczej technice „Gdybym był... to..”, metaforyzowanie – empatia, 
drama – wchodzenie w role, technika obrazków dynamicznych.

rozwijanie wnioskowania oraz myślenia • 
i wyobraźni twórczej;
rozwijanie umiejętności współdziałania • 
i komunikowania się z innymi.

TEMAT 9

Co tam się dzieje?
– skojarzenia polisensoryczne 
na temat treści obrazka

rozwijanie wnioskow•

Cele ogólne

dziecko dorysowuje brakujący fragment ilustracji według własnego wyobrażenia;• 
dziecko wyraża własne skojarzenia na podany przez nauczyciela temat w różnych • 
formach – poprzez plastykę, pantomimę, wypowiedzi werbalne i muzykę;
dziecko współpracuje podczas wykonywania powierzonych zadań w różnych • 
układach personalnych.

dziecko dorysowuje brakujący fra
dziecko wyraża własne skojarze

Cele operacyjne 

metody słowne: opi
metody percepcyjne

Metody

praca z grupą• 
ł h

Formy 
organizacyjne 

zajęć „Skojarzenia na temat 

Środki dydak tyczne 
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1 Zagadka fonematyczno-wyrazowa „Co będzie tematem naszego 
spotkania?”.

 Synteza słuchowa wyrazów z utrudnieniami: nauczyciel wypowiada wyraz, 
dzieląc go na głoski, ale między głoskami dodaje gesto-dźwięki. Dzieci mają 
za zadanie wysłuchać i połączyć głoski w wyrazy. Z całości powstaje zdanie: 
„Skojarzenia na temat obrazka”. Zadaniem dzieci jest odszukać i dobrać 
właściwe wyrazy przygotowane przez nauczyciela i zapisać temat na tablicy.

 Uwaga! Zabawę tę prowadzimy w zależności od umiejętności dzieci: od tego, 
czy dzieci potrafią czytać, głoskować, czy czytają, czy prowadzimy zajęcie/
lekcję w szkole, w grupie 6-latków, czy w grupie 5-latków. Jeśli nie jest to 
zabawa na poziomie umiejętności dzieci – pomijamy ją lub zastępujemy 
zagadką słowną.

2  Skojarzenia werbalne na temat treści obrazka w zabawie „Mówi król”.
 Omówienie obrazka – wyróżnienie przez dzieci elementów obrazka, opis 

pierwszego i drugiego planu i proponowanie przez dzieci głównej myśli 
logicznej obrazka, jego tematu. 

 Zadawanie dodatkowych pytań: „Co jest przedstawione na obrazku?” 
„Jaki mógł być początek tej sytuacji?”, „Jak skończy się ta sytuacja?” 
– dzieci podają własne skojarzenia na temat obrazka oraz wydarzeń 
zilustrowanych na obrazku.

 Dzieci wypowiadają się według zasady: kto chce się wypowiadać, wchodzi 
do środka i zakłada koronę. Pozostałe dzieci uważnie słuchają – „króla” 
trzeba słuchać.

3 Skojarzenia dźwiękowe na temat treści obrazka – praca w zespołach, 
gra na instrumentach.

 Dzieci podzielone na 3–4-osobowe zespoły wybierają instrumenty 
i dobierają takie dźwięki, które według nich mogą być ilustracją dźwięków 
występujących w sytuacji przedstawionej na obrazku. W grupach 
przygotowują i przedstawiają opowieść dźwiękową. Potem następuje 
prezentacja przygotowanej opowieści muzycznej.

4 Skojarzenia węchowe na temat treści obrazka – technika „rundka”, 
wypowiedzi techniką „Gdybym był...to...”.

 Dzieci wypowiadają się na temat zapachów, jakie można by było 
wyczuć, gdyby było się uczestnikiem sytuacji przedstawionej na obrazku. 
Wypowiedzi „Gdybym była/był tam, to czułbym jak pachnie...”.

5 Skojarzenia ruchowe na temat treści obrazka – praca w zespołach, 
pantomima.

 Dzieci podzielone na 3–4-osobowe zespoły mają za zadanie przygotować 
krótką ilustrację ruchową do obrazka. Podczas prezentacji włączona jest 
muzyka, która inspiruje aktywność dramatyczną dzieci.

6 Działalność plastyczna inspirowana omawianym obrazkiem – rysowanie 
kredkami, praca indywidualna.

 Każde dziecko otrzymuje kartkę A3 z naklejonym na niej miniaturowym 
czarno-białym obrazkiem, który został omówiony (czarno-białe ksero 

1 Zagadka fonem

Przebieg
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pomniejszające oryginalny obrazek). Zadaniem dzieci jest uzupełnić rysunek 
o wyobrażone przedmioty i postacie, dorysowanie tego, co może być poza 
ilustracją według zasady – cała kartka powinna być wypełniona rysunkiem 
i tłem.

7 Nadawanie tytułu własnej pracy plastycznej, prezentacja prac na wystawie, 
swobodne wypowiedzi na temat pracy swojej i kolegów.

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

8 Konstruowanie z klocków na temat dowolny w zespołach – próby 
przedstawienia własnych wizji na temat organizacji budowy i pracy na niej.

9 Projektowanie na kartce budowli z klocków, a następnie przeniesienie 
tej wizji na budowlę z klocków – wskazywanie identycznych elementów 
na projekcie i w budowli przestrzennej, uzasadnianie zmian w budowli 
w stosunku do projektu.
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praca z grupą• 
praca w zespołach• 
praca indywidualna• 
technika „rundka”• 

metody słowne: opis obrazka, • 
rozmowa;
metody percepcyjne: ćwiczenia • 
słuchowe, pokaz i obserwacja 
obrazka, obserwacja działania 
innych, interpretacja ruchowa 
muzyki;
metody czynne: ćwiczeń, • 
kierowania własną działalnością 
dziecka, zadań stawianych do 
wykonania;
techniki twórczego myślenia: • 
ekspresja werbalna, plastyczna 
i taneczna, plastyka ciała 
– improwizacje ruchowe, 
dokonywanie skojarzeń 
prostych techniką „Gwiazda”, 
przezwyciężanie przeszkód przez 
„widzenie inaczej” w technice 
„Zalety, wady, to, co nas 
interesuje”, technika obrazków 
dynamicznych.

dziecko przewiduje przyczyny lub • 
skutki związków świata przyrody 
i świata materialnego;
dziecko twórczo interpretuje • 
problem otwarty postawiony przez 
nauczyciela w różnych formach 
ekspresji;
dziecko wyraża emocje i uczucia • 
w sposób niewerbalny.

poznawanie środowiska • 
przyrodniczego;
rozwijanie aktywności twórczej;• 
doskonalenie umiejętności • 
komunikowania się ze światem 
zewnętrznym.

TEMAT 10

Radio w lesie... 
czy to możliwe?
– przewidywanie przyczyn 
i skutków sytuacji 
niecodziennej

poznawanie środowiska 
przyrodniczego;

Cele ogólne

dziecko przewiduje przyczyn•
k tki i kó ś i t

Cele operacyjne 

metody słowne: opis obrazka, 

Metody i techniki

praca z grupą•
ł h

Formy organizacyjne 

„Dźwięki wokół nas” – kaseta 
magnetofonowa z zestawem 
ilustracji (Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Pomocy Naukowych 
i Sprzętu Szkolnego, Warszawa 
1994); magnetofon, papier 
pakowy, ołówki grube, utwór 
E. Griega Poranek na płycie CD 
lub kasecie magnetofonowej, 
kredki, kartony, obrazek 
dynamiczny do tematu.

„Dźwięki wokół nas” – kaseta 
magnetofonowa z zestawem

Środki dydak tyczne 
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1 Pobudzenie zmysłów: zagadki słuchowe na temat „Odgłosy lasu” (kaseta 
„Dźwięki wokół nas”).

2 Dokonywanie skojarzeń prostych: dzieci kolejno uzupełniają zdanie„Gdy 
mówię las to myślę o...”, a nauczyciel zapisuje wypowiedzi dzieci w formie 
haseł na przygotowanej wcześniej dużej kartce papieru (np. na papierze 
pakowym) według zasad techniki „Gwiazda” – każde skojarzenie jest 
osobnym pojęciem

 

 lub według zasad techniki „Mapa myśli” – klasy obiektów są 
uszczegółowione.

 

 Po zakończeniu całego zajęcia dzieci, w czasie dowolnym, w zespole 
lub indywidualnie dochodząc, kiedy będą miały na to ochotę, powinny 
uzupełnić całą pracę rysunkami nazwanych obiektów.

3 Ekspresja ruchowa przy muzyce E. Griega. Dzieci tańczą w dowolny sposób 
przy słuchanej muzyce. Na przerwę w muzyce nauczyciel inspiruje do 
naśladowania ruchem i głosem zwierząt i obiektów, które można spotkać 
lub zobaczyć w lesie.

4 Opis obrazka. Nauczyciel pokazuje kolejny obrazek, przedstawiający 
radio, stojące na pniaku. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, nadają 
obrazkowi temat oraz starają się wyobrazić sobie, jakie odgłosy słychać 
w lesie oraz jakie są elementy lasu w dotyku, jak pachną np. liście, mech, 
drzewa itp.

1 Pobudzenie zmy

P r z e b i e g
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5 Technika „Zalety, wady, to, co nas interesuje” (+ (plusy); – (minusy); 
? (interesujące, że...)). Dzieci próbują wypowiadać argumenty za tym, żeby 
radio zostało w lesie (+; zalety radia w lesie), następnie próbują przedstawić 
argumenty za usunięciem radia z lasu (–; wady tego, że radio jest w lesie) 
a na koniec próbują stawiać pytania, dotyczące wyjaśnienia tej sytuacji (to, 
co je interesuje, co je zastanawia, to, co je dziwi).

6 Ekspresja plastyczna. Dzieci podzielone zostają na dwie grupy (dobrze, 
gdy dziecko samo wybierze, do której grupy chce należeć). Każde z dzieci 
pierwszej grupy ma za zadanie narysować odpowiedź na pytanie „Skąd się 
wzięło radio w lesie?”, a dzieci z drugiej grupy rysują odpowiedź na pytanie 
„Co się stanie, gdy radio pozostanie w lesie?”.

7 Uporządkowanie miejsca pracy plastycznej. Ekspozycja prac.

8 Wypowiedzi dzieci na temat wykonanych prac, nadawanie im tytułów, 
prezentacja indywidualnych wizji przed grupą.

9 Historyjka obrazkowa. Łączenie się dzieci w dwuosobowe zespoły. 
Próby wymyślania historyjek do narysowanych przez dzieci obrazków 
i opowiadanie ich. Nagradzanie brawami występów par. 

 Uwaga! Oczywiście, prezentacje opowiadań wszystkich par nie mogą 
odbyć się w trakcie tego zajęcia, przenosimy prezentacje na inny 
termin na inną lekcję (szkoła) – przed obiadem, po obiedzie, przed 
podwieczorkiem (przedszkole), itd., ale wszystkie pary muszą mieć okazję 
do zaprezentowania swojego pomysłu – podnosi to dziecięcą motywację do 
tego typu działań.

10 Kontynuowanie podjętej tematyki wypowiedziami dzieci na pytania 
stymulujące myślenie dedukcyjne „Co by było, gdyby lasu nie było?”.

11 Ekspresja muzyczna – gra na instrumentach perkusyjnych. Odtwarzanie 
nastroju i emocji ludzi i zwierząt w sytuacji, gdyby lasu nie było.

12 Ekspresja plastyczna – malowanie na temat „Gdyby lasu nie było, to...”.

13 Malowanie farbami plakatowymi z rożków foliowych i gąbką na temat 
„Co by było, gdyby lasy były z betonu?”.

10 Kontynuowanie podjętej tem

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu
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obrazek 
dynamiczny do 
tematu, krzesło 
(tron) i przedmiot naśladujący berło, 
kredki, „książeczka” do rysowania dla 
każdego dziecka.

rozwijanie wyobraźni • 
twórczej i umiejętności 
wnioskowania;
stymulowanie umiejętności • 
snucia fantazyjnych 
opowieści.

dziecko snuje przypuszczenia na temat przyczyn • 
zachowania postaci prezentowanej na obrazku;
dziecko prezentuje wymyśloną przez siebie opowieść w formie historyjki • 
obrazkowej.

metody słowne: opis obrazka, rozmowa, opowiadanie;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, • 
słuchanie wypowiedzi i obserwacja czynności innych; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania; 
techniki twórczego myślenia: ekspresja werbalna, plastyczna, nadawanie • 
tytułu, skojarzenia sytuacyjne, przezwyciężanie przeszkód przez „widzenie 
inaczej” w technice „Gdybym był... to...”, drama – wchodzenie w role, 
technika obrazków dynamicznych.

praca z grupą• 
praca indywidualna• 

TEMAT 11

Pytania do króla 
– skojarzenia sytuacyjne

rozwijanie wyobraźn• 
twórczej i umiejętno

Cele ogólne  

Cele operacyjne  

iecka adań

Metody 
i techniki 

praca z grupą•
i d id l

Formy organizacyjne 

t naśladujący berło

Środki 
dydak tyczne 
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1 Wprowadzenie do zajęcia poprzez wypowiedzi techniką „Gdybym był 
królem, to...”

2 Prezentacja obrazka. Dzieci nazywają i opisują postać na obrazku. Starają 
się odpowiedzieć na pytania nauczyciela: „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić 
z obrazka?”, „Co widzi i czuje król?”, proponują główną myśl logiczną 
obrazka, jego temat.

3 Ilustracja ruchowa obrazka. Dzieci kolejno (lub chętne) wchodzą w rolę 
króla, próbują sobie wyobrazić, co on czuje (naśladują jego mimikę, 
zachowanie, sposób siedzenia). Pozostałe dzieci zadają pytania królowi na 
temat jego zachowania.

4 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na 
ten obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?”, 
„Co spowodowało takie zachowanie króla?”. Chętne dzieci zadają 
pytania, a te, którym wydaje się, że znają odpowiedź – udzielają 
odpowiedzi na postawione przez kolegów pytania.

5 Działalność plastyczna inspirowana omawianym obrazkiem – rysowanie 
kredkami, praca indywidualna. Snucie przypuszczeń na temat przyczyn 
i skutków takiego zachowania postaci przedstawionej na obrazku. Dziecko 
otrzymuje połączone ze sobą trzy kartki (format A5) w formie książeczki. 
Pierwsza kartka jest pusta, na drugiej jest pomniejszona kserokopia 
obrazka, a trzecia kartka ponownie jest pusta. Zadaniem dziecka jest 
narysować początek i zakończenie historyjki o królu.

6 Uporządkowanie miejsca pracy.

7 Ekspozycja prac, prezentacja tytułów i opracowanych graficznie historyjek, 
opowiadanie.

1 Wprowadzenie
k ól t ”

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

8 Postacie z bajek – wypowiedzi dzieci na temat: „Jak można pomóc 
bohaterom w ich kłopotach?” realizowane metodą „burza mózgów”.

9 Wprowadzenie techniki „dopracowanie szczegółu”, pokazanie wzoru 
i zasady postępowania przy tej technice: jeden obiekt kojarzący się 
z prezentowanym obrazkiem, np. berło (korona, tron) dopracowywany 
jest techniką wspólne dzieło na dużym formacie papieru. Dzieci kolejno 
dochodzą do kartonu zawieszonego na ścianie lub tablicy i dorysowują po 
jednym elemencie udoskonalającym lub upiększającym dany obiekt.

10 Projektowanie zamku dla króla w formie budowli i/lub w formie graficznej.
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11 Dorysowywanie fragmentów otoczenia i wystroju sali, w której znajduje 
się król siedzący na tronie na kartce zawierającej pomniejszoną kserokopię 
prezentowanego obrazka dynamicznego.

12 Zabawa „Pytania do króla” – jedno dziecko wchodzi w rolę króla, a pozostałe 
dzieci zadają „królowi” pytania. Za zadane pytanie oraz udzieloną przez 
„króla” odpowiedź można przyznawać punkty (na zasadzie gry).
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obrazek dynamiczny do 
tematu, pomniejszona 
kserokopia obrazka, 
kredki pastele, wiersz 
J. Tuwima Cuda i dziwy.

TEMAT 12

Co się 
komu śni? 
– skojarzenia 
wizualne

rozwijanie wyobraźni • 
i myślenia twórczego; 
doskonalenie umiejętności • 
snucia opowieści fantastycznych.

dziecko snuje • 
przypuszczenia na temat 
snu postaci przedstawionej 
na obrazku;
dziecko prezentuje przed • 
innymi swój pomysł 
w formie opowieści.

metody słowne: opis obrazka, • 
rozmowa, opowiadanie;
metody percepcyjne: pokaz • 
i obserwacja obrazka, słuchanie 
wypowiedzi i obserwacja czynności 
innych; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania • 
własną działalnością dziecka, zadań 
stawianych do wykonania; 
techniki twórczego myślenia: • 
skojarzenia, twórcze opowiadanie, 
twórcze dopracowanie – 
dorysowywanie elementów do 
obrazka, technika obrazków 
dynamicznych.

praca z grupą• 
praca indywidualna• 
technika „rundka”• 

rozwijanie wyobraźni• 
i myślenia twórczego;

Cel ogólny  

dziecko snuje • 
przypuszczenia na temat

Cele operacyjne

metody słowne: opis obrazka,• 
rozmowa opowiadanie;

Metody i techniki 

praca z grupą•
i d id l

Formy organizacyjne 

obrazek dynamiczny do
tematu pomniejszona

Środki dydak tyczne 
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1 Wysłuchanie wiersza „Cuda i dziwy” – wypowiedzi dzieci na temat 
nierealnych sytuacji w wierszu. Kontynuacja rozmów na temat sytuacji 
w życiu realnym, które mogą mieć podobny charakter.

2 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Dopełnianiem opisu obrazka są odpowiedzi dzieci na dodatkowe pytania 
nauczyciela: „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić z obrazka?”, „Ciekawe, 
dlaczego ten chłopiec się uśmiecha?”.

3 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?”, „Co czuje 
i widzi oczami wyobraźni ten chłopiec?”.

4 Działanie plastyczne – każde dziecko otrzymuje pomniejszoną kserokopię 
obrazka na kartonie A4 wraz z dorysowaną „chmurką” wyobraźni, jakby 
nad łóżkiem chłopca widać było jego sen. Zadaniem dzieci jest narysować 
to, co według nich śni się chłopcu.

5 Uporządkowanie miejsca pracy.

6 Ekspozycja prac, prezentacja własnych pomysłów podczas opowiadania na 
temat snu chłopca technika „rundka”. Zachęcenie dzieci do opowiadania 
wydarzeń, jakie w tym śnie mogłyby mieć miejsce. Nadawanie pracom 
tytułów.

1 Wysłuchanie w

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

7 Tworzenie opowiadań na podstawie kilku prac połączonych w historyjkę 
obrazkową.

8 Scenki pantomimiczne na temat: „Najdziwniejszy sen na świecie”, „Wesoły 
sen” „Straszny sen”, „Jesienny (wiosenny/zimowy/letni) sen”, „Głęboki sen” 
itp.

9 Rysowanie na temat „Co się przyśniło mojemu kotu (psu, chomikowi, 
papudze)?”.

10 Opracowanie historyjki obrazkowej na wybrany temat o śnie.

11 Opowieść ruchowa na temat: „Przygody z mojego snu”.
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żetony, obrazek dynamiczny do tematu, 
materiały plastyczne (bibuła, papier 
pakowy, gazeta, folia przezroczysta, 
itp., materiały łączące: klej, taśma 
klejąca, zszywacz, inne: papier kolorowy 
samoprzylepny, nożyczki.

rozwijanie umiejętności stawiania • 
pytań i udzielania odpowiedzi;
rozwijanie pomysłowości, fantazji • 
i myślenia dywergencyjnego;
kształtowanie odwagi poznawczej • 
i otwartości na sytuacje wieloznaczne.

dziecko zadaje pytania dotyczące środowiska przyrodniczego i udziela • 
odpowiedzi na pytania zadawane przez kolegów;
dziecko snuje przypuszczenia na temat postaci z obrazka ukrytej pod • 
drzewem;
dziecko twórczo interpretuje problem otwarty postawiony przez • 
nauczyciela w różnych formach ekspresji.

metody słowne: opis obrazka, opowiadanie, inscenizacja;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, obserwacja działania • 
innych, aktywne słuchanie; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania, gra;
techniki twórczego myślenia: ekspresja werbalna, plastyczna i ruchowa, • 
nadawanie tytułu, skojarzenia, technika obrazków dynamicznych, drama 
– pantomima, wchodzenie w role.

praca z grupą• 
praca indywidualna• 

TEMAT 13

Co jest pod drzewem?
– skojarzenia połączone 
z projektowaniem postaci

rozwijanie umiejęt• 

Cele ogólne   

dziecko zadaje pytania dot• 

Cele operacyjne 

metody słowne: opis obrazk• 
d j k

Metody i techniki

praca z grupą•
praca indywidualna•

Formy 
organizacyjne 

żetony, obrazek dynamiczny do te
materiały plastyczne (bibuła papi

Środki dydak tyczne 
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1 Gra „Pytania do przyrody”. Dzieci siedzą w kręgu. Chętne dziecko lub 
nauczyciel przyjmuje rolę „Przyrody” i siada na krzesełku – dzieci zadają 
kolejno pytania – zagadki skierowane do Przyrody na temat środowiska 
przyrodniczego (np. Jak nazywa się zwierzę, które ma kolce? Jakie zwierzę 
produkuje miód? Na jakim drzewie rosną jabłka? itp.). Dziecko, które 
postawi jakiekolwiek (realne lub nierealne) pytanie otrzymuje punkt (żeton, 
krążek, klocek, itp.). Nauczyciel powinien stosować częste zmiany na tym 
stanowisku. Kto zbierze najwięcej punktów – wygrywa. Punktacje można 
też stosować dla Przyrody – za każdą prawidłową odpowiedź – punkt. 

 Uwaga! W tej grze dzieci uczą się wygrywać i przegrywać oraz nabywają 
motywację do uczenia się, dowiadywania się, interesowania się różną 
tematyką, a wygrana jest możliwa dzięki wiedzy, zainteresowaniom 
i pomysłowości dziecka, nie na skutek przypadku. Nauczyciel może 
wykorzystać tę grę do innej tematyki – mogą to być pytania do krawca, 
do sprzedawcy lub do ufoludka. Gra sprzyja utrwalaniu, poszerzaniu 
i systematyzowaniu wiedzy dzieci oraz rozwija myślenie abstrakcyjne.

2 Zabawa z elementem pantomimy „Wesoły – smutny”. Dzieci naśladują 
ruchem, mimiką oraz głosem zachowania wymienionych przez nauczyciela 
(lub inne dziecko) zwierząt lub postaci. Prowadzący, oprócz nazwy, określa 
też nastrój postaci (np. po lesie chodzi zaspany i zły niedźwiedź).

3 Opis obrazka. Nauczyciel pokazuje obrazek, przedstawiający jakąś postać 
ukrytą pod drzewem. Dzieci wyróżniają elementy obrazka oraz proponują 
główną myśl logiczną obrazka, nadają obrazkowi tytuł. 

4 Odpowiedzi na pytanie nauczyciela: „Jakie dźwięki dochodzą spod 
drzewa?”, „Jaka w dotyku jest ta istota?” „Jaki zapach roztacza się wokół 
drzewa?”, „Czy chciałbyś zobaczyć, co tam jest? Czy nie bałbyś się zajrzeć 
pod drzewo?”, a następnie „Czy chciałbyś się zaprzyjaźnić z tą istotą? 
Dlaczego?” (jeżeli dzieci nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty 
obrazka nauczyciel zadaje pytanie kluczowe: „Czy ta istota jest smutna czy 
wesoła? Dlaczego?”).

5 Działalność plastyczno-konstrukcyjna. Dzieci z dostępnych materiałów 
papierniczych i nieużytków tworzą wyobrażoną postać, nadają jej imię, 
zaznaczają i uzasadniają jej emocje (czy jest smutna, wesoła, wystraszona, 
itd.).

6 Uporządkowanie miejsca pracy.

7 Opowiadanie. Dzieci tworzą opowiadania o przygodach istoty 
skonstruowanej przez siebie. Prezentują je przed grupą, manipulując 
własnymi kukiełkami.

1 Gra „Pytania d

Przebieg
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8 Dzieci, jeśli mają ochotę, mogą wykorzystywać wykonane przez siebie 
postacie do tworzenia inscenizacji w małych grupkach, tworzenia nowych 
opowiadań w zależności od postaci biorących udział w akcji.

9 Dzieci mogą wykorzystywać własne kukiełki do innych zabaw, także 
tematycznych.

10 Przekształcenia graficzne na temat: „Jeżeli nie zwierzę, to co?” – rysowanie 
postaci wyobrażonej na podstawie schematu umieszczonego na kartonie, 
np.:

 

11 Przerysowywanie skonstruowanej postaci na karton (ćwiczenie: martwa 
natura), dorysowywanie dla niej jej otoczenia, np. domu, rodziny, 
ulubionych przedmiotów itp.

12 Tworzenie przypuszczeń na temat narysowanej postaci, istoty, jej wyglądu, 
sposobu i warunków życia.

8 Dzieci, jeśli mają ochotę, mog

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu
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rozwijanie wyobraźni i myślenia • 
metaforycznego;
poszerzanie wiadomości na temat roślin • 
– drzewo.

dziecko wchodzi w rolę drzewa, utożsamia się z nim i tworzy analogię • 
personalną;
dziecko twórczo realizuje zadania postawione przez nauczyciela w różnych • 
formach aktywności.

metody słowne: opis obrazka, opowiadanie; • 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, obserwacja działania • 
innych, wizualizacja;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania; 
metoda synektyczna – tworzenie analogii;• 
techniki twórczego myślenia: improwizacje ruchowe i melodyczne, • 
ekspresja werbalna, plastyczna i ruchowa, nadawanie tytułu, 
metaforyzowanie – analogia personalna, technika obrazków 
dynamicznych, drama – wchodzenie w role.

praca z grupą• 
praca w zespołach• 
praca indywidualna• 

muzyka o zmiennej dynamice, 
obrazek dynamiczny do 
tematu, instrumenty szmerowe 
i perkusyjne, tekst do 
wizualizacji „Jestem drzewem”, 
przybory do malowania, 
kartony.

TEMAT 14

Co słychać 
w drzewie? 
– identyfikacja z przedmiotem

rozwijanie wyobra•
f

Cele ogólne

dziecko wchodzi w rolę d• 
personalną;

Cele operacyjne 

etody słowne: opis obrazka, opow
etody percepcyjne: pokaz i obserw

Metody i techniki

praca z grupą• 
praca w zespołach•

Formy organizacyjne 
muzyka o zmiennej dynamice, 
obrazek dynamiczny do

Środki dydak tyczne 
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1 Opis wyglądu drzewa, nazywanie jego części składowych, opisywanie ich 
funkcji, znaczenia dla drzewa (korzenie, pień, gałęzie, liście, owoce) przy 
bezpośredniej obserwacji w ogrodzie lub „przez okno”.

2 Ćwiczenia w uzasadnianiu analogii. Wypowiedzi dzieci według wzoru 
„Drzewo jest jak człowiek, bo...”.

3 Zabawa ruchowa przy muzyce. Improwizacje ruchowe do sugestii 
nauczyciela: „Jestem drzewem... liściem... pniem... gałęzią... korzeniem... 
rosnę... na wietrze... podczas burzy... itp.); wypowiedzi dzieci na temat 
„Czy miło być drzewem?”, uzasadnianie własnych odczuć.

4 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Nauczyciel uzupełnia obserwacje dzieci o pytania „Jakie dźwięki dochodzą 
z obrazka? Jaki zapach przenosi się do klasy?”.

5 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?”. 

6 Zabawa dydaktyczna „Wewnątrz – na zewnątrz”. Nauczyciel na podłodze 
układa ze sznura lub skakanek koło. Dzieci umieszczają wewnątrz lub na 
zewnątrz wskazane lub zaproponowane przedmioty (zabawa wskazana dla 
dzieci młodszych, które mają trudności w rozpoznaniu pojęć: wewnątrz/na 
zewnątrz).

7 Improwizacje melodyczne w zespołach na temat „Co słychać wewnątrz 
drzewa?”. Dzieci dobrane w czteroosobowe zespoły tworzą dźwięki lub 
melodię, którą według nich można usłyszeć w drzewie.

8 Wizualizacja „Jestem drzewem”. 

 Zamknij oczy. Rozluźnij swoje ciało, pomyśl o czymś bardzo przyjemnym... 
A teraz spróbuj wyobrazić sobie drzewo, które podoba ci się najbardziej...
Pomyśl, że drzewo to, twoje drzewo, znajduje się tuż przed tobą... Obejrzyj 
je dokładnie... Powąchaj je... Dotknij... Co czujesz? ...

 Wyobraź sobie, że przytulasz się do twojego drzewa, a ono delikatnie 
obejmuje cię swymi gałązkami, głaszcze cię po policzku leciutkimi liśćmi... 
Stajecie się całością, czujesz, jak przepływają przez ciebie soki drzewa 
płynące z korzeni do korony twojego drzewa... przepływają powoli i dają ci 
ogromną siłę... dają ci siłę i zdrowie twojego drzewa... W gęstwinie twoich 
włosów słychać świergot i trele ptaków...

 Czujesz? ... Teraz ty jesteś drzewem... Twoje nogi to korzenie, które 
nieruchomo tkwią w ziemi... Czasami obmywa je spadający z nieba deszcz...
Dzięki wodzie zaspokajasz swoje pragnienie, dajesz pić twoim liściom, 
kwiatom i owocom... Czasami twoimi rękami, które stały się gałęziami, 
porusza wiatr... Czasem poruszasz się wolno i delikatnie, a czasem szybko 
i gwałtownie... Czasem nawet, przez wichurę, pochylasz się ku ziemi...

1 Opis wyglądu 
f k ji

Przebieg
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 Słyszysz, jak pulsuje w tobie życie...? Czujesz, jaką masz siłę i odwagę, 
by opierać się wszystkim przeciwnościom pogody...? Spoglądasz w górę 
i cieszysz się słońcem, które daje ci życie i zieleń...

 A teraz delikatnie wysuń z drzewa swoje nogi, tułów, głowę i ręce...
Czas wracać do klasy... Pożegnaj, więc, swoje drzewo... Pogłaszcz je po 
chropowatej korze... Pomachaj na pożegnanie... Zawsze możesz do niego 
wrócić, gdy tylko będziesz chciał... Otwórz oczy... Rozejrzyj się dokoła... 
Zobacz, że wszyscy mają siłę i zdrowie drzewa... Zobacz, że wszyscy się 
uśmiechają przyjaźnie do ciebie...

9 Malowanie farbami na temat „Jestem drzewem”.

10 Uporządkowanie miejsca pracy.

11 Ekspozycja i prezentacja własnych prac, nadawanie im tytułu.

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

12 Wypowiedzi i rysowanie techniką stymulującą myślenie dedukcyjne na 
temat „Co by było, gdyby w drzewie mieszkały elfy?”.

13 Wypowiedzi i rysowanie własnych wyobrażeń techniką stymulującą myślenie 
dedukcyjne na temat „Co by było, gdyby człowiek mieszkał w drzewie?

14 Tworzenie kodeksu ekologa „Jak chronić przyrodę?” techniką „Gwiazda” 
lub „Burza mózgów”.

15 Papieroplastyka „Drzewo w różnych porach roku” – praca w zespołach na 
papierze pakowym; formowanie i naklejanie elementów drzewa z gazet, 
bibuły i papieru kolorowego, stemplowanie liści dłońmi lub gąbką.

16 Dokonywanie skojarzeń i transformacji na temat części składowych drzewa 
na kartach pracy:

Jeżeli nie pień, to co?• 
Jeżeli nie liść, to co?• 
Jeżeli nie gałąź, to co?• 
Jeżeli nie korzeń, to co?• 

(E. Płóciennik, Czarodziejskie drzewa, „Wychowanie w Przedszkolu”, 
nr 8, 2004).

17 Tworzenie plakatu ekologicznego na temat „Chrońmy drzewa” – praca 
w zespołach.
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rozwijanie wyobraźni dziecka, jego fantazji i myślenia twórczego;• 
poszerzanie czynnych form zabaw indywidualnych i grupowych;• 
rozwijanie umiejętności elaboracyjnych.• 

dziecko wymyśla przykłady nietypowego wykorzystania przedmiotów • 
codziennego użytku;
dziecko wspólnie z innymi realizuje projekty i propozycje zabaw;• 
dziecko dopracowuje obrazek przez dorysowanie elementów • 
przekształcających lub wzbogacających jego treść.

metody słowne: opis obrazka, rozmowa; • 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, obserwacja działania • 
innych, aktywne słuchanie muzyki;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania;
techniki twórczego myślenia: ekspresja werbalna, plastyczno-konstrukcyjna • 
i ruchowa, nadawanie tytułu, skojarzenia proste, przezwyciężanie przeszkód 
przez „widzenie inaczej”, technika obrazków dynamicznych”, transformacje, 
dopracowanie.

praca z grupą• 
praca indywidualna• 

TEMAT 15

Dlaczego dzieci 
są w lesie? 
– skojarzenia na temat 
przyczyn

rozwijanie wyobra• 

Cele ogólne

dziecko wymyśla przykła•

Cele operacyjne 

etody słowne: opis obrazka, rozm
etody percepcyjne: pokaz i obserw

Metody i techniki

praca z grupą
praca indywidualna

Formy 
organizacyjne 

chustki szyfonowe, gazety po kilka stron dla 
każdego dziecka, obrazek dynamiczny do 
tematu, kartki z naklejonym pomniejszeniem 
obrazka tytułowego, kredki.

chustki szyfonowe, gazety po kilka str
każdego dziecka obrazek dynamiczn

Środki dydak tyczne 
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1 Powitanie. Dzieci proponują i realizują wspólnie różne formy powitania 
między ludźmi i nie tylko.

2 Rozmowa wprowadzająca do zajęcia „Jak można się bawić?” skojarzenia 
proste techniką „Gwiazda” lub mapa myśli.

3 Zabawy z chustkami szyfonowymi – dzieci proponują nietypowe 
wykorzystanie w zabawie chustek (np. jako pelerynka, kołderka, dywanik, 
welon, kwiatek, itp.) – na koniec złożenie i odłożenie chustek do pojemnika).

4 Zabawy z gazetami – propozycje wykorzystania:
całych kartek z gazet złożonych w prostokąt• 
zrolowanych kartek w formie rurki• 
zgniecionych kartek w formie kulki – na koniec rzuty do kosza • 
i odłożenie gazet.

5 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Dopełnianie obserwacji poprzez pytania: „Jakie odgłosy lasu słyszysz 
w wyobraźni? Jakie dźwięki dodatkowe słyszysz?”, „Dzieci dotykają swymi 
ciałami różnych elementów lasu. Spróbuj wyobrazić sobie, co czują – jaka 
jest trawa, drzewo, liść, gałąź, mech?”.

6 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci 
nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka, nauczyciel zadaje 
pytanie kluczowe: „Czy te dzieci bawią się, czy wydarzyło się coś innego?”).

7 Dopracowanie obrazka. Dzieci dorysowują to, co może być poza obrazkiem 
według instrukcji – przekaz powinien być wesoły, pogodny, może być 
z humorem.

8 Uporządkowanie miejsca pracy.

9 Ekspozycja prac, prezentacja tytułów i przekazu obrazka.

1 Powitanie. Dzi
międ l dźmi

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

10 Rysowanie na temat „Co robią zimą zwierzęta w lesie?”.
 I wariant: każde dziecko losuje obrazek z jakimś zwierzakiem i ma za zadanie 

narysować, jak to zwierzę spędza zimę, co robi w swojej kryjówce. Tu liczą się 
oryginalne pomysły, dzieci starają się narysować coś, czego nie narysował nikt 
inny w klasie. Po skończeniu prac cała grupa układa opowiadanie.

 II wariant: dzieci dostają kartki z narysowanymi lub naklejonymi 
zwierzętami i dorysowują wymyślone dla nich otoczenie i ich zajęcia. 

11 Z obrazków dynamicznych (wcześniej omówionych) dzieci wybierają lub 
losują 3 obrazki i tworzą do nich opowiadanie z instrukcją dodatkową: 
opowiadanie ma być np. smutne, wesołe, straszne itp.
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praca z grupą• 
praca w parach• 
praca w zespołach• 
praca indywidualna• 

muzyka do zabawy integrującej, duży 
karton A3, marker lub mazak, obrazek 
dynamiczny do tematu, 3–4-kartkowe 
książeczki dla każdego dziecka, kredki.

wdrażanie do pozytywnych zachowań • 
względem innych, wychowanie do wartości 
– empatia i pomaganie innym;
rozwijanie wyobraźni dziecka, jego fantazji • 
i myślenia twórczego.

dziecko projektuje własne działania w zakresie niesienia pomocy innym • 
w trudnych sytuacjach;
dziecko rozpoznaje i opisuje prawdopodobne zagrożenia w otaczającej • 
rzeczywistości;
dziecko opracowuje graficznie trzyelementową historyjkę obrazkową, • 
dorysowując początek i zakończenie pokazanej sytuacji (pierwszy i trzeci 
obrazek).

metody słowne: opis obrazka, rozmowa, opowiadanie;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, obserwacja efektu działania • 
innych, historyjka obrazkowa;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania; 
pedagogika zabawy – zabawy integrujące i aktywizujące;• 
techniki twórczego myślenia: ekspresja werbalna, plastyczna i ruchowa, • 
twórcze opowiadanie i historyjka obrazkowa, nadawanie im tytułu, technika 
stymulująca rozumowanie dedukcyjne „Co by było, gdyby...”, technika 
obrazków dynamicznych, drama – inscenizacja.

TEMAT 16

Co się stało na ulicy? 
– historyjka obrazkowa 

wdrażanie do poz•
l d i h

Cele ogólne

dziecko projektuje własne•
d h j h

Cele operacyjne 

metody słowne: opis obrazka, •
t d j k i

Metody i techniki 

praca z grupą• 
praca w parach•

Formy organizacyjne 
muzyka do zabawy integrującej, du
karton A3 marker lub mazak obraz

Środki dydak tyczne 
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1 Zabawa integrująca „Ludzie do ludzi”. Na przerwę w muzyce dzieci 
dobierają się w pary przy haśle „Ludzie do ludzi” i wspólnie wykonują 
drugą część zadania, np. dotykamy się czołem, idziemy na jednej nodze 
połączeni biodrami itp.

2 Odpowiedzi na pytanie „Co by było, gdyby ludzie nie pomagali sobie 
nawzajem?”, nauczyciel dokonuje zapisu wypowiedzi dzieci.

3 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Dopełnianie obserwacji obrazka przez dzieci dodatkowymi pytaniami 
nauczyciela: „Jakie dźwięki słychać na ulicy?”, „Jakie zapachy czuje 
chłopiec?”, „Co widzi chłopiec, gdy się rozgląda?”.

4 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci 
nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka nauczyciel zadaje 
pytanie kluczowe: „Dlaczego chłopiec jest sam na ulicy i rozgląda się?”).

5 Scenki dramatyczne – próby przedstawienia wydarzeń, inscenizacja przygód 
chłopca, praca w kilku zespołach.

6 Rysowanie historyjki obrazkowej. Dziecko otrzymuje książeczkę zszytą 
z trzech kartek A5, w środku jest czarno-biała kserokopia obrazka 
prezentowanego na tablicy. Zadaniem dziecka jest uzupełnić według 
własnego pomysłu kartkę z numerem 1 (początek historyjki) i z nr 3 (koniec 
historyjki), tak, aby powstało logiczne opowiadanie o przygodzie dziecka.

7 Uporządkowanie miejsca pracy.

8 Prezentacja historyjek, nadawanie tytułu książeczce. 

 Uwaga! Książeczka może się składać z 4 kartek, aby na początkowej kartce 
można było zapisać tytuł, autora i zrobić z niej okładkę książeczki – wtedy 
pierwszą stronę można zanumerować „0”, aby dziecko na niej początkowo 
nic nie rysowało. Niektóre dzieci rysują więcej niż 3 obrazki w swojej 
historyjce i taka książeczka może mieć wtedy więcej kartek – zawsze można 
kartki dołożyć – według potrzeb indywidualnych).

1 Zabawa integr
d bi j i

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

9 Zabawy dramowe „Pokaż, jak się czujesz, gdy...” – pokazywanie mimiką 
i ruchem całego ciała reakcji na opisywaną przez nauczyciela lub inne 
dziecko wesołą lub trudną sytuację z życia codziennego, np. kolega zgubił 
swoją ulubioną zabawkę, koleżanka pożyczyła ci swoją książkę, zostałeś sam 
w domu itp.

10 Kończenie zdań niedokończonych „Lubię, gdy...” „Nie lubię, gdy...”
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11 Wyrażanie emocji na temat właściwych i niewłaściwych zachowań ludzi 
na ulicy za pomocą karteczek z narysowanymi emocjami (np. buziaczki, 
przedstawiające różne emocje).

12 Wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków „głosy z ulicy”, nazywanie ich, 
naśladowanie, ilustrowanie.

13 Wypowiedzi na temat ilustracji obrazujących różne zachowania na drodze, 
ulicy – dziecko dobiera odpowiednie znaki drogowe i umieszcza je we 
właściwym miejscu, stosownie do sytuacji, wyszukuje wśród znaków 
rozrzuconych na podłodze znak z tej samej grupy znaków w zabawie 
ruchowej „Szukamy znaków”:

wspólnie z nauczycielem opracowanie gry-„ściganki” z zakresu ruchu • 
drogowego;
wspólnie z nauczycielem układanie „Kodeksu Wzorowego Pieszego” • 
(wspólnie z dziećmi można do niego wykonać schematyczne 
ilustracje. 

 Uwaga! W kodeksie układanym wspólnie z dziećmi dobrze jest podkreślać 
i wskazywać właściwe zachowania dzieci i dorosłych w ruchu drogowym.
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obrazek dynamiczny do tematu, 
3–4-kartkowe książeczki dla każdego 
dziecka z czarno-białą, pomniejszoną 
kserokopią omawianego obrazka, 
kredki, duży karton lub papier 
pakowy, mazak.

tworzenie dobrego klimatu w grupie;• 
budzenie gotowości wpływania na otaczającą • 
rzeczywistość;
pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej • 
w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego.

dziecko projektuje własne działania w zakresie niesienia pomocy innym • 
w trudnych sytuacjach;
dziecko próbuje modyfikować własną postawę wobec innych pod • 
wpływem identyfikacji z innymi osobami (empatii, „wczuwania się” 
w sytuację innych osób).

metody słowne: opis obrazka, rozmowa, opowiadanie;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie wypowiedzi • 
innych, historyjka obrazkowa;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania; 
pedagogika zabawy – zabawy integrujące; • 
techniki twórczego myślenia: ekspresja werbalna, plastyczna i ruchowa, • 
rozmowa modyfikowana metodą „warsztaty przyszłości”, technika 
obrazków dynamicznych, twórcze opowiadanie, nadawanie tytułu, drama – 
wchodzenie w role, „burza mózgów”.

praca z grupą• 
praca indywidualna• 

TEMAT 17

Jak ci pomóc, kolego? 
– projektowanie własnych działań

tworzenie dobrego klima
budzenie gotowości wpły

Cele ogólne

ziecko projektuje własne działan
trudnych sytuacjach;

Cele operacyjne 

owa, opowiadanie;

Metody i techniki

praca z grupą•
praca indywidualna•

Formy organizacyjne 

obrazek dynamiczny do tematu, 
4 kartkowe książeczki dla każdego

Środki dydak tyczne 
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1 Zabawa integrująca z elementem dramy „Jak się czujesz?”. Dzieci stoją 
w kręgu, kolejno ruchem i słowem przedstawiają emocje, np. „Jestem zły”, 
„Jestem wesoły”, „Jestem smutny”, „Jestem silny” itp. a wszyscy uczestnicy 
naśladują kolejne inscenizacje, odtwarzają je w ten sam sposób.

2 Odpowiedzi dzieci na pytania nauczyciela „Co złego przytrafiło ci się kiedyś 
ze strony kolegów?”.  

 Uwaga! Nauczyciel dba, by dzieci nie wymieniały imion kolegów, którzy 
zrobili im krzywdę, ale by dzieci opowiadały o samych sytuacjach, o swoich 
uczuciach i o tym, jak przeżyły te nieprzyjemne dla nich chwile).

3 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego 
temat. Dopełnianie opisu obrazka odpowiedziami na dodatkowe pytania 
nauczyciela: „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić z obrazka?”, „Jakie zapachy 
czuje chłopiec z obrazka?”, „Jaki jest fotel w dotyku?”, „Gdybyś mógł 
dotknąć tego chłopca, co byś poczuł?”.

4 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci 
nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka nauczyciel zadaje 
pytanie kluczowe: „Dlaczego chłopiec jest smutny?”).

5 Rysowanie historyjki obrazkowej. Dziecko otrzymuje książeczkę złożoną 
z trzech kartek A5, w środku jest pomniejszona, czarno-biała kserokopia 
obrazka prezentowanego na tablicy. Zadaniem dziecka jest uzupełnić 
według własnego pomysłu kartkę z numerem 1 (przyczyna smutku chłopca) 
i z nr 3 (sposób pomocy, który zmienia smutek chłopca w radość), tak, aby 
powstało logiczne opowiadanie o przygodzie dziecka.

6 Uporządkowanie miejsca pracy.

7 Prezentacja historyjek, nadawanie tytułu książeczce.

8 Ocena przydatności pomysłów. Dzieci zastanawiają się, zgodnie z zasadami 
techniki „burza mózgów”, który pomysł jest realny i możliwy do realizacji 
każdego dnia. Wszystkie pomysły realne spisane zostają na odrębnej kartce 
jako projekt „Dobry kolega”, a dzieci podejmują postanowienie wdrażania 
wybranych pomysłów w codziennym życiu w przedszkolu (rodzaj kontraktu 
grupowego).

1 Zabawa integr
k k l j

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

9 Projektowanie (np. metodą projektów) działań dzieci i dorosłych, 
budujących pozytywny klimat w grupie. Burza mózgów na temat „Co 
można zrobić, by w przedszkolu/szkole zawsze było miło?”, „Jak należy 
postępować, by być dobrym kolegą dla innych i by mieć wielu przyjaciół?”.
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10 Masaż relaksacyjny w parach: np. „Słońce grzeje (rozcieranie dłoni)..., kroczą 
słonie (lekkie uderzanie pięściami w plecy kolegi)..., pędzą konie po betonie 
(lekkie uderzenia całymi, otwartymi dłońmi)..., idzie pani na szpileczkach 
(pukanie palcami po całych plecach kolegi)..., płynie kręta rzeczka (dłonie 
złożone i przesuwają się w ruchu falistym po plecach kolegi)..., pada drobny 
deszczyk (wszystkie palce obu dłoni pukają po plecach kolegi)..., czujesz 
dreszczyk? (prawa dłoń przesuwa się po kręgosłupie, a na koniec należy 
wykonać lekki uchwyt za szyję palcami).

11 Przekształcanie negatywnych zachowań dzieci i dorosłych na pozytywne 
(nauczyciel organizuje grupki dzieci i przydziela im zadania – inscenizację 
trudnej sytuacji. Zadaniem dzieci obserwujących scenkę jest opowiedzieć lub 
zagrać scenkę przeciwną do przedstawionej sytuacji.

12 „Drzewko dobroci” – na grafie lub makiecie drzewa dzieci zaznaczają 
raz dziennie własne dobre uczynki w stosunku do kolegów i uzasadniają 
samoocenę (pożyczyłem, pomogłem zawiązać but, podałem książkę itp.

13 Wypowiedzi techniką „Gwiazda” na temat „Dobry kolega” – praca całej 
grupy lub w zespołach (dzieci, które potrafią pisać mogą pełnić funkcję 
pisarza).

14 „Kalendarz uczuć” – dziecko zaznacza na tygodniowym kalendarzu swoje 
emocje i na koniec tygodnia przelicza, których emocji było najwięcej, 
zastanawia się i uzasadnia, dlaczego.
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rozwijanie kompetencji komunikacyjnych • 
dziecka poprzez wypowiedzi werbalne 
i niewerbalne oraz współpracę z partnerem;
rozwijanie aktywności twórczej w sytuacjach • 
zabawowo-zadaniowych;
budzenie odwagi i ciekawości poznawczej.• 

dziecko rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne ludzi oraz ich przyczyny;• 
dziecko ilustruje emocje gestem i mimiką, dobiera efekty akustyczne i grafikę • 
podczas wykonywania zadań otwartych;
dziecko podejmuje próby transformacji negatywnych emocji i odczuć • 
w pozytywne.

metody słowne: metody żywego słowa, rozmowy, metody społecznego • 
porozumienia;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania;
metody percepcyjne: uprzystępniania sztuki (mimika twarzy, gra na • 
instrumentach);
techniki twórczego myślenia: ekspresja emocji, muzyczna, ruchowa, • 
werbalna i plastyczna, improwizacja melodyczna, drama – pantomima, 
wchodzenie w role, przekształcenia, technika obrazków dynamicznych.

praca z grupą• 
praca w parach – gra• 
praca indywidualna• 

TEMAT 18

Czego się boimy? 
– improwizacje w zespołach

rozwijanie kompe• 
d i k

Cel ogólny  

dziecko rozpoznaje i nazywa st• 
d i k il t j j t

Cele operacyjne  

ody żywego słowa, rozmowy, meto

Metody i techniki  

praca z grupą• 
praca w parach gra•

Formy 
organizacyjne 

brystol, nożyczki, klej, instrumenty szmerowe, 
melodyczne i perkusyjne, tekst historyjki 
W kuchni o północy („Muzyka dla dzieci” 
U. Smoczyńska-Nachtman, str. 364), obrazek 
dynamiczny do tematu, kartony z naklejonymi 
czarno-białymi, pomniejszonymi kserokopiami 
obrazka, kredki.

brystol, nożyczki, klej, instrumenty sz
melodyczne i perkusyjne tekst histor

Środki dydak tyczne  
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1 Uzupełnianie i wycinanie kart ilustrujących emocje. Dziecko wykonuje 
„karty uczuć” – buziaki z różnymi stanami emocjonalnymi (smutek, 
radość, strach, złość) – rysuje po kropkach, uzupełnia o charakterystyczne 
dla wyrażania uczuć elementy twarzy (oczy, usta, brwi), koloruje, wycina 
i nakleja na brystol (ew. dziecko otrzymuje szkice „buziaków” na brystolu.

 

2 Wypowiedzi niewerbalne za pomocą „Kart uczuciowych” – odpowiedzi 
na pytania nauczyciela. Nauczyciel przedstawia różnorodne sytuacje, 
a dziecko pokazuje kartę z uczuciem, jakie ta sytuacja u niego wywołuje, 
np.: jesteś sam w ciemnym pokoju, cała rodzina ma jechać na wczasy, boli 
cię głowa, dostałeś nagrodę, twój kolega ma zmartwienie, zgodnie bawisz 
się z kolegami, kolega sprawił ci niespodziankę, twój kolega zaprosił cię do 
zabawy itp. 

3 Gra z partnerem w „Karty uczuciowe”- naśladowanie mimiką emocji. Karty 
leżą przed dzieckiem odwrócone do dołu rysunkiem; jedno dziecko bierze 
dowolną kartę i demonstruje swoją twarzą uczucie na niej przedstawione 
a partner odgaduje, jakie to jest uczucie. Zmiana ról.

4 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego 
temat. Dopełnianie opisu obrazka odpowiedziami na dodatkowe pytania 
nauczyciela: „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić z obrazka? Jakie zapachy 
czuje dziewczynka z obrazka? Gdybyś mógł dotknąć tej dziewczynki, to co 
byś poczuł?”.

5 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci 
nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka nauczyciel zadaje 
pytanie kluczowe: „Dlaczego dziewczynka tak się zachowuje?”).

1 Uzupełnianie i
karty uczuć”

Przebieg
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6 Ilustrowanie kartami własnych emocji. Nauczyciel opowiada pierwszy raz 
historyjkę „W kuchni o północy” a dziecko pokazuje kartami swoje uczucia, 
które przeżywa podczas słuchania tego opowiadania.

7 Improwizacja rytmiczno-melodyczna do historyjki p.t. „W kuchni 
o północy”, wypowiadanie się w formie muzycznej. Dziecko słucha 
opowiadania nauczycielki, wypowiada się na temat jego treści, 
układa muzykę (ew. dobiera efekty akustyczne) i ilustruje treść grą na 
instrumentach szmerowych, melodycznych i perkusyjnych.

8 Dopracowanie obrazka. Dzieci dorysowują to, co może być poza obrazkiem 
według instrukcji – przekaz powinien być wesoły, pogodny, może być 
z humorem i zaskakujący.

9 Uporządkowanie miejsca pracy.

10 Ekspozycja prac, prezentacja tytułów i przekazu obrazka.

11 Swobodne wypowiedzi dzieci na temat przysłowia „Strach ma wielkie 
oczy”.

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

12 Wykonanie „Pudełka nastrojów” – na każdej stronie pudełka 
tekturowego (np. od chusteczek higienicznych) naklejony jest „buziaczek” 
przedstawiający stany emocjonalne. Pudełko wykorzystane może być do 
uzyskiwania informacji zwrotnych od dzieci, do zabaw dramowych oraz do 
gry z partnerem zamiast „Kart uczuciowych”.

13 Określanie za pomocą „Kart uczuciowych” nastroju słuchanej muzyki 
instrumentalnej, interpretacja ruchowa muzyki i malowanie do muzyki – 
wypowiadanie się na temat własnych odczuć za pomocą kolorów farb.

14 Zabawy z lusterkami – dzieci obserwują własną mimikę podczas prezentacji 
poszczególnych stanów emocjonalnych lub naśladują miny partnera podczas 
pracy w parach.

15 Samoocena w formie rysunku. Dziecko na jednej połowie kartonu próbuje 
dokonać oceny siebie – odpowiada na pytanie „Jaki jestem?” oraz próbuje 
dokonać postanowienia modyfikacji własnego postępowania, na drugiej 
połowie kartonu – odpowiada na pytanie „Jaki chciałbym być?” (ocena 
może także dotyczyć słabych i mocnych stron dziecka).
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rozwijanie wyobraźni i myślenia • 
twórczego oraz motywacji wewnętrznej 
do działania;
budzenie wrażliwości emocjonalnej • 
i społecznej.

dziecko snuje przypuszczenia na temat przyczyn zachowania • 
zaprezentowanego na obrazku;
dziecko z zaangażowaniem uzupełnia grupowy rysunek.• 

metody słowne: opis obrazka, rozmowa, opowiadanie;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie wypowiedzi • 
i obserwacja czynności innych; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania; 
techniki twórczego myślenia: improwizacje ruchowe, drama – • 
pantomima, inscenizacja, abstrahowanie „Lista atrybutów”, wspólne 
dzieło, technika obrazków dynamicznych.

praca z grupą• 
technika „rundka”, • 
„krążący rysunek”
praca indywidualna• 

TEMAT 19

Gdzie szukać 
radości? 
– wypowiedzi z wykorzystaniem 
techniki „krążący rysunek”

rozwijanie wyobraźni i m
twórczego oraz motywac

Cel ogólny  

cko snuje przypuszczenia na temat
rezentowanego na obrazku;

Cele operacyjne  

metody słowne: opis obraz• 
d k

Metody i techniki 

praca z grupą•
t h ik dk ”

Formy 
organizacyjne 

obrazek dynamiczny do tematu, kartony 
dla każdego dziecka z naklejonymi czarno-
białymi, pomniejszonymi kserokopiami 
obrazka, kredki.

k dynamiczny do tematu, kartony 
dego dziecka z naklejonymi czarno

Środki dydak tyczne 
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1 Improwizacje ruchowe. Wypowiedzi niewerbalne techniką „rundka” 
na temat „Co robisz, gdy okazujesz radość?” – obserwatorzy wiernie 
powtarzają prezentowane czynności.

2 „Lista atrybutów” techniką „rundka”. Dzieci (ew. podając sobie kolejno 
przedmiot, kojarzący się z pozytywnymi emocjami, np. maskotkę) 
uzupełniają kolejno wypowiedź przymiotnikami „Radość jest... (jaka?)”.

3 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego 
temat. Dopełnianie opisu obrazka odpowiedziami na dodatkowe pytania 
nauczyciela: „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić z obrazka?”, „Co widzi 
i czuje chłopiec?”.

4 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci 
nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka nauczyciel zadaje 
pytanie kluczowe: „Co spowodowało takie zachowanie chłopca?”).

5 Zabawa graficzna „Krążący rysunek”. Dzieci siedzą na podłodze w kręgu, 
otrzymują kartki A4 z naklejoną czarno-białą kserokopią pomniejszonego 
i wcześniej prezentowanego obrazka. Zadaniem każdego z dzieci jest 
dorysowanie otoczenia do prezentowanej sytuacji. Na sygnał podany przez 
nauczyciela dzieci zamieniają się kartkami zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara (kartka przechodzi do kolegi siedzącego po lewej stronie lub dzieci 
przesiadają się o jedno miejsce w lewo). Rysowanie jest kontynuowane 
na kolejnej kartce. Zabawa trwa dotąd, dopóki kartki nie wrócą do 
początkowych autorów.

6 Swobodne wypowiedzi na pytanie „Po co ludziom radość? Gdzie można 
szukać radości? Gdzie mieszka radość?”.

7 Inscenizacja wykonana do fragmentów tekstów Phila Bosmansa w książce 
Człowieku, lubię Cię. Dzieci w siadzie skrzyżnym manipulują dłońmi 
i palcami.

Kiedy wędrujesz z innymi drogą ich życia, czasem drogą w dół, czasem drogą 
w górę, czasem drogą krętą, a czasem drogą prostą. Kiedy kochasz innych 
ludzi, słuchasz ich i otwierasz oczy na ich potrzeby – wtedy twoje serce rośnie 
i pięknieje jak kwiaty. Rozdawaj czułość i dobroć ludziom wokół siebie w każdym 
dobrym słowie, w każdym uśmiechu, w każdym geście pomocy i nie pozwól, by 
ktoś był smutny. Szczęście jest bardzo kruche – chodzi w szklanych bucikach.

1 Improwizacje r
t t C

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

8 Abstrahowanie z wykorzystaniem techniki „Tysiąc definicji” 
i „Podobieństwa” – dzieci uzupełniają kolejno wypowiedź rzeczownikami 
„Radość jest... (czym?)”, „Radość jest jak...”.
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9 Słuchanie i ilustrowanie wiersza J. Tuwima Cuda i dziwy.

10 Swobodne wypowiedzi (werbalne i pozawerbalne) na temat „Kiedy dziecko 
jest szczęśliwe i radosne?”.

11 Taniec dla całej grupy „Swing w uliczce” (lub inny z propozycji i opracowań 
PSPZ KLANZA).
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obrazek dynamiczny do tematu, 
wiersz Motyle S. Szuchowej, 
Poranek Griega, chustki 
szyfonowe, kartony, farby 
i pędzle.

budzenie wrażliwości na • 
problemy otaczającego 
świata;
rozwijanie wyobraźni • 
i myślenia twórczego. 

dziecko snuje przypuszczenia na temat • 
trybu i warunków życia zwierząt na łące;
dziecko twórczo interpretuje problem • 
otwarty postawiony przez nauczyciela 
w różnych formach ekspresji.

metody słowne: opis obrazka, analiza wiersza, opowiadanie;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie wiersza;• 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania; 
techniki twórczego myślenia: improwizacje ruchowe, drama – pantomima, • 
abstrahowanie „Tysiąc definicji”, technika obrazków dynamicznych, 
ekspresja werbalna i plastyczna, nadawanie tytułu, twórcze opowiadanie.

praca z grupą• 
praca w parach• 
praca indywidualna• 

TEMAT 20

W mieście 
motyli 
– malowanie obrazów 
z wyobraźni 

budzenie wrażliwoś• 

Cele ogólne  
ziecko snuje przypuszczenia na tem

Cele szczegółowe 

metody słowne: opis obrazka, anali
metody percepcyjne: pokaz i obserw

Metody i techniki 

praca z grupą• 
h

Formy organizacyjne 
obrazek dynamiczny do tematu, 

Środki dydak tyczne 
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1 Wysłuchanie wiersza Motyle, wyróżnianie powtarzającego się przymiotnika 
w wierszu, abstrahowanie na temat „Motyl jest... (czym?)”, „Motyl jest... 
(jak?)”. 

2 Analogia personalna „Jesteście motylami”. Improwizacje ruchowe w parach 
z wykorzystaniem chustek szyfonowych – taniec motyli. Dzieci dobierają się 
parami i łączą się ze sobą „haczykami” – ręce zaplecione w łokciu. W wolnej 
ręce każde dziecko trzyma chustkę. Swobodny taniec połączonych par przy 
muzyce.

3 Dobieranie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu (antonimów) do opisu 
współczesnego miasta z wykorzystaniem określeń, np. szare – kolorowe, 
monotonne – barwne (ciekawe), zaśmiecone – wysprzątane, brudne – 
czyste, ciasne – przestronne, niebezpieczne – bezpieczne, ciekawe – nudne 
itd. (inne: asfaltowe, zanieczyszczone, bezduszne, zakurzone, nieludzkie, 
betonowe, skażone, zatłoczone, nowoczesne, wygodne, estetyczne, wesołe, 
rozległe, ciekawe). 

4 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego 
temat. Dopełnianie opisu obrazka odpowiedziami na dodatkowe pytanie 
nauczyciela: „Jakie dźwięki, jakie zapachy mogłyby dochodzić z obrazka?”.

5 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci 
nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka nauczyciel zadaje 
pytanie kluczowe: „Dlaczego na środku małej polanki stoi namiot cyrkowy? 
Kto występuje i kto ogląda występy w tym namiocie?”).

6 Działalność plastyczna. Malowanie farbami akwarelowymi własnych 
wyobrażeń na temat wnętrza namiotu cyrkowego.

7 Uporządkowanie miejsca pracy.

8 Ekspozycja prac, prezentacja tytułów i przekazu obrazka.

1 Wysłuchanie w
i b

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

9 Poszerzanie doświadczeń percepcyjnych w zabawie badawczej „Kubeczki 
zapachowe” – do czystych kubeczków plastikowych nakładamy przyniesione 
z łąki lub ogrodu elementy przyrody. Kubeczki zakrywamy gazą lub folią 
z otworem. Zadaniem dzieci jest rozpoznać, co znajduje się w kubeczku.

10 Wypowiedzi dzieci na temat „W jaki sposób dzieci mogą „...dla motyli (...) 
miejsce zrobić w miastach i odkurzyć zakurzony błękit nieba”?

11 Zabawy i ćwiczenia zręcznościowe do opowieści ruchowej „W cyrku”.

12 Projektowanie występu np. dla mam lub dla młodszych kolegów 
z wykorzystaniem ćwiczeń zręcznościowych, przygotowanie i udział 
w pokazie.
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obrazek dynamiczny do tematu, 
dwa zabawkowe (lub prawdziwe) telefony.

dziecko snuje przypuszczenia na temat rozmowy telefonicznej • 
prowadzonej przez postać na obrazku;
dziecko współtworzy z kolegą dialog na dowolny temat.• 

metody słowne: opis obrazka, rozmowa;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie • 
wypowiedzi i obserwacja czynności innych; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, • 
zadań stawianych do wykonania; 
techniki twórczego myślenia: abstrahowanie „Lista atrybutów”, • 
analogie proste, elementy dramy, wspólne dzieło (w parach), 
technika obrazków dynamicznych.

praca z grupą• 
praca w parach• 
technika „rundka”• 

rozwijanie wyobraźni, • 
fantazji i myślenia twórczego; 
wzbogacanie sposobów • 
komunikowania się poprzez 
dialog z partnerem.

TEMAT 21

Rozmowy 
przez telefon 
– dialog z partnerem

rozwijanie wyobra• 
fantazji i myślenia

Cele ogólne

o snuje przypuszczenia na temat ro
d j t ć b k

Cele szczegółowe 

mowa;
wacja obrazka słuchanie

Metody i techniki 

praca z grupą•
praca w parach•

Formy organizacyjne 

razek dynamiczny do tematu,
wa zabawkowe (lub prawdziwe) telefo

Środki dydak tyczne 
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1 Lista atrybutów na temat „Telefon jest... (jaki?)” – wypowiedzi dzieci 
techniką „rundka”.

2 Próby tworzenia analogii na temat „Telefon jest jak..., bo...” – wypowiedzi 
chętnych dzieci (lub technika „rundka”).

3 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Dopełnianie dokonywanej przez dzieci obserwacji obrazka dodatkowymi 
pytaniami nauczyciela: „Co czuje chłopiec? Jak się zachowuje?”.

4 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące myślenie 
pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten obrazek?”, 
„Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?”. Dzieci wypowiadają się 
według formuły „Ja myślę, że...”. Nauczyciel stymuluje wypowiedzi dzieci, 
zadając pytanie: „A kto myśli inaczej? Kto ma inne zdanie na ten temat?”. 

5 Ekspresja werbalna. Dzieci dobierają się w pary. Ich zadaniem jest umówić 
się, na jaki temat będą rozmawiać przez telefon i poprowadzić dialog 
z partnerem, nie patrząc na niego (bez kontaktu wzrokowego).

6 Prezentacja dialogów. 

7 Wypowiedzi dzieci na temat trudności, jakie wystąpiły podczas rozmowy.

1 Lista atrybutów
t h ik d

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

8 Rysowanie treści rozmowy lub osoby, z którą chłopiec rozmawia.

9 Wypowiedzi dzieci na temat „O czym rozmawiają zabawki, gdy zostają 
w przedszkolu same?”.

10 Wypowiedzi techniką „Co by było, gdyby nie było telefonu?”.

11 „Pytania do... telefonu” – zadawanie pytań dziecku, które utożsamia się 
w wyobraźni z telefonem.

12 Rozmowa bez słów – improwizacje melodyczne na instrumentach 
szmerowych, melodycznych i perkusyjnych lub improwizacje ruchowe 
z użyciem mimiki i gestów. 
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obrazek dynamiczny do tematu, 
zagadka, atrybuty listonosza, koperty, 
kartki pocztowe, paczki (tyle, by 
starczyło dla każdego dziecka), kredki, 
kserokopia obrazka, kartki, zszywacz 
i zszywki.

obrazek dynamiczny do tematu

Środki dydak tyczne 

rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego; • 
doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;• 
rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi w różnych formach • 
ekspresji.

dziecko snuje przypuszczenia na temat treści listu, jego nadawcy • 
i adresata;
dziecko zadaje pytania o przyczyny sytuacji prezentowanej na obrazku;• 
dziecko projektuje i układa wspólnie z kolegą historyjkę obrazkową • 
złożoną z trzech obrazków.

metody słowne: opis obrazka, rozmowa, zagadka, opowiadanie na • 
podstawie historyjki obrazkowej;
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie wypowiedzi • 
i obserwacja czynności innych;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania, zabawa tematyczna;
techniki twórczego myślenia: drama – dialogi, scenki dramatyczne, technika • 
obrazków dynamicznych, wspólne dzieło (w parach), twórcze opowiadanie.

praca z grupą• 
praca w parach• 
praca indywidualna• 

TEMAT 22

Gdybym 
dostał list... 
– myślenie życzeniowe

rozwijanie wyobra•
doskonalenie m śle•

Cele ogólne

dziecko snuje przypus•

Cele operacyjne

metody słowne: opis obrazka, rozmo
odstawie historyjki obrazkowej;

Metody i techniki 

praca z grupą• 
h

Formy 
organizacyjne 
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1 Zagadka słowna o listonoszu: „Chodzi z dużą torbą i z tego jest znany, że 
roznosi listy, paczki, telegramy”.

2 Zabawa tematyczna „Listonosz”. Jedno z dzieci pełni rolę listonosza. 
Otrzymuje atrybuty listonosza: torbę, listy, paczki itp. Jego zadaniem jest 
podchodzić do dzieci, znajdujących się w różnych częściach sali, wręczać im 
przesyłki oraz poprowadzić krótką rozmowę. Rozmowa z dziećmi na temat: 
„Jakie uczucia towarzyszą nam, gdy czekamy na ważną przesyłkę?”.

3 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Dopełnianie obserwacji obrazka przez dzieci dodatkowymi pytaniami 
nauczyciela: „Jakie rozmowy mogłyby dochodzić z obrazka, gdybyśmy mogli 
to usłyszeć?”, „Co widzi i czuje starsza pani?”.

4 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące myślenie 
pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten obrazek?”. 
Następnie dzieci zadają pytania według wzorca: „Ciekawe, dlaczego...?”.

5 Ekspresja plastyczna – rysowanie w parach. Dzieci dobierają się w pary. 
Próbują umówić się co do przebiegu historyjki. Jedno dziecko w parze rysuje 
początek (kto napisał list – obrazek nr 1), a drugie zakończenie tej historyjki 
(jakie wydarzenie zapowiada ten list – obrazek nr 3). 

 Uwaga! Prezentowany wcześniej obrazek dynamiczny w postaci 
czarnobiałej kserokopii jest środkowym obrazkiem – nr 2. Na zakończenie 
dzieci wspólnie zastanawiają się nad tytułem tej opowieści. Dzieci numerują 
kartki i zszywają obrazki w książkę.

6 Uporządkowanie miejsca pracy.

7 Prezentacja historyjek i ich tytułów przez kolejne pary.

1 Zagadka słown

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

8 Zapoznanie uczniów z wierszem M. Terlikowskiej pt. Listonosz i zadawanie 
przez dzieci pytań na temat jego treści.

9 Redagowanie życzeń dla babci i dziadka z okazji ich święta.

10 Wypowiedzi na temat „Gdybym był listonoszem, to...”.

11 Projektowanie koperty na list wesoły i smutny.

12 Rysowanie/pisanie listu do rodziców.
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obrazek dynamiczny do tematu, 
obrazek z malowanki pocięty na 
tyle części, ile jest dzieci w klasie, 
kredki.

rozwijanie fantazji, wyobraźni i myślenia • 
twórczego; 
doskonalenie umiejętności • 
wypowiadania się w różnych formach 
aktywności.

dziecko snuje przypuszczenia na temat treści książki czytanej przez postać • 
na obrazku;
dziecko ruchem, mimiką i w rysunku prezentuje wyobrażoną postać • 
z książki.

metody słowne: opis obrazka, rozmowa, opowiadanie;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie • 
wypowiedzi i obserwacja czynności innych;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością • 
dziecka, zadań stawianych do wykonania;
techniki twórczego myślenia: technika rozwijająca myślenie • 
życzeniowe „Chciałbym, żeby...”, skojarzenia polisensoryczne, 
dopracowanie – technika „Uratowany obrazek”, nadawanie 
imion, technika obrazków dynamicznych. 

praca z grupą• 
praca indywidualna• 

TEMAT 23

Książka o... 
– fantazje na temat treści

rozwijanie fantazji, wyob

Cele ogólne

ko snuje przypuszczenia na temat t

Cele szczegółowe

 opowiadanie;

Metody i techniki 

praca z grupą•
i d id l

Formy organizacyjne 

obrazek dynamiczny do tematu,
obrazek z malowanki pocięty na

Środki dydak tyczne 
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1 Wypowiedzi dzieci na temat: „Chciałbym, żeby ktoś napisał książkę o...”.

2 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Dopełnianie obserwacji obrazka przez dzieci dodatkowymi pytaniami 
nauczyciela: „Jak wygląda pokój dziewczynki”, „Jakie dźwięki dochodzą 
z otoczenia? Jakie zapachy?”, „Jaka jest książka w dotyku?”.

3 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?”. Jeżeli dzieci 
nie zadają pytań, nauczyciel prowadzi ich do odpowiedzi na pytania: „Co 
widzi dziewczynka w książce?”, „O czym jest ta książka?”, „Kto jest jej 
głównym (lub najciekawszym) bohaterem?”.

4 Ekspresja plastyczna – „Uratujcie obrazek z książki”. Każde z dzieci 
otrzymuje fragment z pociętego na wiele części obrazka (typu malowanka) 
przedstawiającego jakąś postać. Zadaniem dzieci jest narysowanie kredkami 
głównego bohatera z książki czytanej przez dziewczynkę z obrazka. Dzieci 
uzupełniają brakujące według nich fragmenty ciała tej postaci (ew. jej sierść) 
lub elementy ubrania, atrybuty dla niej wymyślone lub charakterystyczne 
itp, nadają jej imię, dopracowują wygląd – uwzględnienie szczegółów 
i ozdobników. 

 Uwaga! Dobrze, jeśli obrazek do pocięcia przedstawia nietypową postać 
– skojarzenia będą bardziej oryginalne.

5 Uporządkowanie miejsca pracy.

6 Ekspozycja prac, prezentacja postaci i ich imion. Chętne dzieci opowiadają 
o przygodach tej postaci.

1 Wypowiedzi d

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

7 Dzieci za pomocą techniki „bricolage” opowiadają o przygodach zapisanych 
w książce: każde z dzieci kolejno dopowiada fragment historii, korzystając 
ze swojego obrazka – czyli powstaje twórcze opowiadanie na bazie prac 
dzieci.

8 Scenki pantomimiczne lub improwizacje ruchowo-muzyczne, zagadki 
pantomimiczne zadawane dzieciom przez dzieci: propozycje dzieci 
dotyczące sposobu poruszania się postaci z obrazka, jej mowy, ulubionych 
zajęć itd.

9 Rysowanie na temat „Jak wygląda kosz owoców należący do postaci, którą 
wcześniej wymyśliłeś?”.

10 Wybór losowy trzech spośród obrazków dynamicznych, tworzenie 
twórczych opowiadań.

11 Projektowanie środka transportu dla wymyślonej przez siebie postaci.
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rozwijanie wyobraźni, • 
myślenia i ekspresji twórczej;
doskonalenie umiejętności • 
komunikowania się z innymi.

dziecko dopracowuje obrazek przez dorysowanie elementów wzbogacających • 
i uzupełniających jego treść;
dziecko wyraża emocje i uczucia w sposób niewerbalny.• 

metody słowne: opis obrazka, rozmowa;• 
metody percepcyjne: ćwiczenia słuchowe, pokaz i obserwacja obrazka, • 
obserwacja działania innych;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania;
techniki twórczego myślenia: dopracowanie obrazka, nadawanie tytułu, • 
technika obrazków dynamicznych.

praca z grupą• 
praca indywidualna• 
technika „rundka” • 
podczas prezentacji pracy

TEMAT 24

Za oknem
– rysowanie własnych 
wyobrażeń

rozwijanie wyobraźni, • 
myślenia i ekspresji twór

Cele ogólne

o dopracowuje obrazek przez dor
ełniających jego treść;

Cele operacyjne 

metody słowne: opis obrazka, roz
metody percepcyjne: ćwiczenia słu

Metody i techniki

praca z grupą•
i d id l

Formy organizacyjne
obrazek dynamiczny do 
tematu, kaseta „Dźwięki 
wokół nas”, farby, kartony 
z pomniejszoną czarno-białą 
kserokopią obrazka.

obrazek dynamiczny do
tematu kaseta Dźwięki

Środki dydak tyczne 
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1 Pobudzenie zmysłów: zagadki słuchowe na temat „Odgłosy ulicy” (np. 
kaseta „Dźwięki wokół nas”).

2 Zabawy dramowe „Pokaż, jak się czujesz, gdy...” – pokazywanie przez 
dzieci mimiką i ruchem całego ciała reakcji na opisywaną przez nauczycielkę 
lub inne dziecko sytuację.

3 Opis obrazka. Nauczyciel pokazuje kolejny obrazek przedstawiający 
dziewczynkę stojącą w oknie. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, nadają 
obrazkowi temat oraz starają się wyobrazić odgłosy, jakie słychać oraz 
elementy krajobrazu, jakie widać za oknem z uwzględnieniem skojarzeń 
dotyczących dotyku, zapachu.

4 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?”. Chętne 
dzieci zadają pytania, a te dzieci, którym się wydaje, że znają odpowiedź – 
odpowiadają na pytania kolegów.

5 Ekspresja plastyczna. Malowanie farbami krajobrazu, wydarzeń lub sytuacji, 
które można byłoby zobaczyć poza obrazkiem – przedstawienie tego, co 
widzi dziewczynka prezentowana na obrazku dynamicznym.

6 Uporządkowanie miejsca pracy plastycznej. Ekspozycja prac.

7 Wypowiedzi dzieci na temat wykonanych prac, nadawanie im tytułów, 
prezentacja przed grupą indywidualnych wizji.

1 Pobudzenie zm
k ź i

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

8 Rysowanie tego, co widzi kot, który siedzi na parapecie okna.

9 Lista atrybutów – wypowiedzi dzieci techniką „rundka” na temat „Widok za 
oknem jest... (jaki?), bo...”.

10 Opis krajobrazu za oknem z uwzględnieniem aktualnej pory roku.

11 Skojarzenia na temat „Gdy mówię okno, to myślę o...”.

12 Projektowanie zabaw, które mogłyby rozweselić dziewczynkę – „W co się 
bawić, gdy jesteś w domu (jesteś chory)?”.
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obrazek dynamiczny do 
tematu, kredki świecowe, kartki 
z naklejoną pomniejszoną 
czarno-białą kserokopią 
prezentowanego obrazka, 
tablica lub miejsce do ekspozycji 
wszystkich prac.

TEMAT 25

Śladami 
ufoludka 
– wspólne dzieło

doskonalenie umiejętności wypowiadania się w różnych formach • 
aktywności;
rozwijanie fantazji i wyobraźni;• 
doskonalenie umiejętności tworzenia opowiadania na podstawie obrazka.• 

dziecko ruchem, mimiką i graficznie prezentuje wyobrażone postacie; • 
dziecko wspólnie z grupą tworzy opowiadanie na podstawie narysowanych • 
ilustracji.

metody słowne: opis obrazka, rozmowa, opowiadanie;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie wypowiedzi • 
i obserwacja czynności innych; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania; 
techniki twórczego myślenia: improwizacje ruchowe, drama – wchodzenie • 
w role, pantomima, inscenizacja, wspólne dzieło, technika obrazków 
dynamicznych, rozumowanie dedukcyjne „Co by było, gdyby...”.

praca z grupą• 
technika „krążący • 
rysunek”
praca indywidualna• 

doskonalenie umiejętnoś
aktywności;

Cele ogólne 

mimiką i graficznie prezentuje wy
t i d i

Cele operacyjne 

, opowiadanie;

Metody i techniki 

praca z grupą•
h ik k ż

Formy organizacyjne 

obrazek dynamiczny do 
tematu kredki świecowe kartki

Środki dydak tyczne 
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1 Zabawa ruchowa „Rakieta”. Dzieci naśladują start rakiety w kosmos: 
w pochyleniu wolne klaskanie z przenoszeniem dłoni raz w jedną, raz 
w drugą stronę, coraz szybciej, coraz szybciej, na koniec wyskok w górę 
z okrzykiem „W górę!”.

2 Zabawa dramowa „Parada ufoludków”. W kosmosie po wylądowaniu 
na innej planecie każde z dzieci zamienia się w „ufoludka”. W szpalerze 
utworzonym z pozostałych dzieci każdy „ufoludek” prezentuje swój sposób 
poruszania i mówienia oraz własne imię. Oglądający nagradzają występ 
brawami.

3 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego 
temat. Dopełnianie opisu obrazka odpowiedziami na dodatkowe pytania 
nauczyciela: „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić z obrazka?”, „Jakie zapachy 
czujecie na tej planecie?”, „Jakie w dotyku są domy i przedmioty na tej 
planecie?”.

4 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci 
nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka, nauczyciel zadaje 
pytanie kluczowe: „Jak wyglądają inni mieszkańcy tej planety?”).

5 Działalność graficzna techniką „krążący rysunek”. Dzieci otrzymują kartki 
z naklejoną pomniejszoną czarno-białą kserokopią prezentowanego 
obrazka. Dorysowują kredkami świecowymi wokół naklejonego obrazka 
elementy według własnego wyobrażenia, następnie na znak dany przez 
nauczyciela zamieniają się kartkami według zasady: kartki podajemy 
koledze po lewej stronie.

6 Uporządkowanie miejsca pracy.

7 Ekspozycja prac. Połączenie wszystkich obrazków na tablicy.

8 Swobodne wypowiedzi dzieci na temat „Co by było, gdyby na naszej 
planecie żyły inne istoty?”.

1 Zabawa ruchow
h l

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

9 Zabawa „Szukanie podobieństw”. Wyróżnianie przez dzieci na wcześniej 
wykonanych obrazkach takich samych lub podobnych elementów. 
Uzasadnianie własnego wyboru.

10 Metaforyzowanie. Identyfikacja z obiektem w wypowiedziach na temat 
„Ufoludki są jak dzieci, bo...”.

11 Zabawa tematyczna lub projekt „Bal ufoludków”. Przygotowanie przez 
dzieci z papieru pakowego i bibuły strojów, przebieranie się i inscenizacje 
ruchowe przy muzyce Jeana Michele’a Jarre’a.
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doskonalenie umiejętności graficznego i werbalnego wypowiadania się;• 
rozwijanie fantazji i wyobraźni;• 

dziecko tworzy opowiadanie na podstawie ilustracji; • 
dziecko snuje przypuszczenia, fantazjuje na temat zachowania zwierząt • 
w czasie zimy;
dziecko aktywnie uczestniczy w grupowych działaniach z wykorzystaniem • 
technik twórczego myślenia.

metody słowne: opowiadanie, analiza treści wiersza;• 
metody czynne: zadań do wykonania, kierowania własną działalnością • 
dziecka;
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie wypowiedzi • 
i obserwacja czynności innych; 
techniki twórcze: ekspresja werbalna i plastyczna, przezwyciężanie • 
przeszkód przez „widzenie inaczej”, „bricolage obrazkowy”, „burza 
mózgów”, technika obrazków dynamicznych.

piosenka Zimowa muzyczka (U. Smoczyńska-Nachtman, Kalendarz muzyczny), 
wiersz Zimowa rozmowa Cz. Kuriaty (Zabawa z wyobraźnią, KAW, Łódź 1985); 
kredki, kartony, ilustracje zwierząt i roślin, obrazek dynamiczny do tematu.

TEMAT 26

Co zwierzęta 
robią zimą?
– twórcze opowiadanie 
z wykorzystaniem techniki 
„bricolage”

lenie umiejętności graficzn

Cele ogólne

powiadanie na podstawie ilustracji

Cele szczegółowe 

dy słowne: opowiadanie, analiza tr
dy czynne: zadań do wykonania ki

Metody i techniki

oczyńska-Nachtman, Kalendarz muzycz
y (Zabawa z wyobraźnią KAW Łódź 1

Środki dydak tyczne 
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1 Inscenizacja piosenki Zimowa muzyczka; rozmowa na temat zachowania 
bohaterów piosenki w czasie zimy.

2 Słuchanie wiersza Cz. Kuriaty Zimowa rozmowa, analiza treści wiersza.

3 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego 
temat. Dopełnianie opisu obrazka odpowiedziami na dodatkowe pytania 
nauczyciela: „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić z obrazka?”, „Jakie zapachy 
czujecie?”, „Jakie w dotyku są elementy tego obrazka?”.

4 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci 
nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka, nauczyciel zadaje 
pytanie kluczowe: „Dlaczego pingwin jest sam na krze? Dokąd zmierza?”).

5 Przydział zadań do rysowania – losowanie obrazków z ilustracjami zwierząt 
(ryby, niedźwiedzie, lis, jeż, foka, jeleń) – po jednym przy każdym stoliku, by 
uniknąć kopiowania pomysłów; zadaniem dzieci jest narysować spotkanie 
wylosowanego zwierzęcia z pingwinem i kolejny fragment przygody 
pingwina.

6 Uporządkowanie miejsca pracy.

7 Ekspozycja prac – prezentacja własnej propozycji przygód pingwina.

8 Grupowa historyjka obrazkowa. Dzieci układają wykonane obrazki jedne 
za drugim na podłodze według dowolnej kolejności i tworzą opowiadanie, 
mówiąc po jednym zdaniu do każdego obrazka.

9 Nadawanie tytułu opowiadania techniką „burza mózgów” (podawanie 
jak największej ilości pomysłów tytułu, następnie wybór jednego przez 
właściwe uzasadnienie) i spisanie opowiadania przez nauczyciela, 
ekspozycja ilustrowanej książeczki.

1 Inscenizacja pi
bohateró pio

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

10 Słuchanie czytanych przez nauczyciela ciekawostek przyrodniczych 
z czasopism dla dzieci, np. „Kubuś Puchatek”.

11 Tworzenie kolekcji zwierząt np. według tego, jak się poruszają lub w jakich 
warunkach żyją – album grupowy.

12 Papieroplastyka nt. „Leśne zwierzęta” – wyklejanie konturów kolorowym 
papierem, gazetą, bibułą, także nieużytkami, włóczką, futerkami itp.

13 Mapa myśli na temat „Jak opiekować się zwierzętami zimą?”.
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14 Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej pt. „Jak Kolczatek szukał 
mieszkania”, opowiadanie przygód jeża, wyróżnianie elementów akcji.

15 Malowanie nt. „Jak wyobrażasz sobie zimowe mieszkanie jeża?”.

16 Wypowiedzi techniką „Podobieństwa” nt. „Zima jest jak... bo...”. 
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obrazek dynamiczny do tematu, 
chustka, karty pracy, kredki.

TEMAT 27

Płyną chmury, 
a za chmurami...
– transformacje graficzne

rozwijanie umiejętności • 
interpretacji treści 
przyjmowanych przez zmysły;
rozwijanie wyobraźni • 
i myślenia twórczego.

dziecko rozpoznaje i nazywa • 
przedmioty według rozpoznanych 
różnymi zmysłami cech; 
dziecko odtwarza w różnych • 
formach ekspresji dokonane 
obserwacje lub wiedzę o świecie.

metody słowne: opis obrazka, rozmowa; • 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie wypowiedzi • 
i obserwacja czynności innych; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania; 
techniki twórczego myślenia: improwizacje ruchowe, drama – pantomima, • 
inscenizacja, abstrahowanie „Lista atrybutów”, technika „dopracowanie”, 
nadawanie nazwy lub tytułu, technika obrazków dynamicznych.

praca z grupą• 
praca w parach• 
praca indywidualna• 

rozwijanie umiejętn•

Cele ogólne 

ozpoznaje i nazywa
t dł h

Cele szczegółowe 

metody słowne: opis obrazka, rozm
metody percepcyjne: pokaz i obser

Metody i techniki 

praca z grupą• 
praca w parach•

Formy organizacyjne 

namiczny do tematu,

Środki dydak tyczne 
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1 Swobodne wypowiedzi na temat zaobserwowanej pogody – wyróżnianie 
cech charakterystycznych.

2 Ćwiczenia oddechowe „Wietrzyk” – dmuchanie koledze we włosy – praca 
w parach.

3 Abstrahowanie techniką „Lista atrybutów”- wyróżnianie cech 
charakterystycznych wiatru – „Wiatr jest... (jaki?)”.

4 Zabawa dramowa z elementem analogii personalnej „Jesteś wiatrem”. 
Dzieci pokazują ciałem różnorodne nasilenie wiejącego wiatru, 
przemieszczanie się wiatru, oddziaływanie wiatru na różne elementy 
przyrody i świata materialnego.

5 Ćwiczenie oddechowe „Przeganianie chmurek”. Dzieci mocno dmuchają, 
aby „przegonić chmurkę”, pod którą „ukrył się” obrazek (obrazek jest 
zawieszony na tablicy i zakryty chustką).

6 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego 
temat. Dopełnianie opisu obrazka odpowiedziami na dodatkowe pytania 
nauczyciela: „Jakie dźwięki i zapachy mogłyby dochodzić z obrazka?”.

7 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci 
nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka, nauczyciel zadaje 
pytanie kluczowe: „Co ukryło się za chmurą?”).

8 Działanie plastyczne – przekształcanie elementu prezentowanego na 
obrazku w wyobrażony przedmiot realny lub nierealny według instrukcji 
„Jeżeli nie samolot, to co?”. Dorysowywanie dla tego przedmiotu otoczenia.

 

9 Uporządkowanie miejsca pracy.

10 Ekspozycja prac, prezentacja tytułów i własnych pomysłów.

1 Swobodne wy

Przebieg
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11 Zagadki „Co ukryło się pod tkaniną (chustką)?” sprawdzanie dotykiem 
i rozpoznawanie przedmiotów; „Co wydaje taki dźwięk” – rozpoznawanie 
przedmiotów na podstawie dźwięku, jaki wydają. 

12 Malowanie techniką kleksografia na temat „Wietrzna pogoda” – wylanie 
kilku kropli tuszu lub atramentu na karton i rozcieranie ich w różne wzory 
za pomocą patyczka. Dorysowywanie kredkami pozostałych elementów.

13 Zabawa plastyczna „Plama” – dziecko tworzy z farb lub tuszu plamę na 
kartonie, składa kartkę na połowę, przyciska kartkę, otwiera ją i określa 
powstały kształt na kartonie, porównuje go do przedmiotów z otoczenia, 
dorysowuje brakujące elementy, tworzy podpis do obrazka (tytuł).

14 „Burza mózgów” na temat „Jak można sprawdzić siłę i kierunek wiatru?” 
– nauczyciel zapisuje pomysły dzieci, następnie oceniana jest ich realność 
i możliwość wykonania, następuje wybór jednego z pomysłów i jego 
realizacja, czyli wykonanie przyrządu do pomiaru siły i kierunku wiatru. 
Po wykonaniu takiego przyrządu dzieci wychodzą do ogrodu i sprawdzają 
skuteczność skonstruowanego lub wybranego narzędzia (np. wstążka na 
trzonie, latawiec itp.).

15 Obserwacje różnorodności kształtów w przyrodzie podczas wycieczki 
do parku, lasu, nazywanie tych kształtów, porównywanie ich ze sobą, 
określanie podobieństw i różnic między nimi.

16 Zabawa „Cienie” – przy intensywnym słońcu dziecko dokonuje obserwacji 
kształtu i ruchu własnego ciała i ciał kolegów, „rysuje” swym ciałem 
wybrane kształty, kompozycje – powstają cienie indywidualne lub zbiorowe.

17 Zabawa „Rysunek konturowy” – dziecko poszukuje przyborów, zbiera 
gałązki o różnych długościach i grubościach, wykonuje rysunek nietypowym 
tworzywem – układa z nich wybrany kształt.

11 Zagadki Co ukryło się pod tk

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu
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rozwijanie wyobraźni • 
i myślenia twórczego; 
budzenie gotowości • 
wpływania 
na otaczającą 
rzeczywistość.

dziecko snuje przypuszczenia na • 
temat przyczyn zachowania i emocji 
prezentowanej na obrazku postaci;
dziecko zmienia obrazek zgodnie • 
z własnym wyobrażeniem i pomysłem. 

metody słowne: opis obrazka, rozmowa, wiersz;• 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie • 
wypowiedzi i obserwacja czynności innych;
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością • 
dziecka, zadań stawianych do wykonania; 
techniki twórczego myślenia: drama – pantomima, • 
wchodzenie w role, kruszenie wad, skojarzenia, 
dopracowanie, technika obrazków dynamicznych.

praca z grupą• 
praca indywidualna• 

TEMAT 28

Betonowy 
świat 
– wady i zalety

rozwijanie wyobraź•

Cele ogólne  

dziecko snuje przypusz•
t t h

Cele operacyjne  

etody słowne: opis obrazka, rozmow

Metody i techniki 

praca z grupą•
i d id l

Formy organizacyjne 

obrazek dynamiczny do tematu, wiersz D. Wawiłow 
Posłuchajcie bajki nowej prostokątnej i kwadratowej, 
kserokopia czarno-biała obrazka, kredki.

obrazek dynamiczny do temat
ł h b k

Środki dydak tyczne 
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1 Wysłuchanie wiersza, dzieci ilustrują ruchowo treść wiersza podczas 
jego czytania przez nauczyciela – podział grupy na dwa zespoły: „ludzi 
kwadratowych i prostokątnych”.

2 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują 
pierwszy i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego 
temat. Dopełnianie opisu obrazka odpowiedziami na dodatkowe pytania 
nauczyciela: „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić z obrazka?”, „Co widzi 
i czuje postać przedstawiona na obrazku?”, „Jak się czuje?”, „Dlaczego tak 
się czuje?”, „Jakie są zalety takiego otoczenia, a jakie wady?”.

3 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania stymulujące myślenie 
pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten obrazek?”, 
„Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci nie zadają 
pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka, nauczyciel zadaje pytanie 
kluczowe: „Jak można zmienić ten świat”).

4 Działanie plastyczne – przekształcanie czarno-białej kserokopii omawianego 
obrazka, dorysowywanie innego, kolorowego otoczenia, elementów 
przyrody według pomysłu dzieci.

5 Uporządkowanie miejsca pracy.

6 Ekspozycja prac, prezentacja pomysłów zmian prezentowanego na obrazku 
świata.

1 Wysłuchanie w
j i

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

7 Zabawa graficzna: kreśli ręką kształt prostokątów w powietrzu, 
na podłodze, lepi je z plasteliny, odrysowuje kształty i wycina figury 
geometryczne z kolorowego brystolu (ew. rysuje po kropkach, 
odwzorowuje kształty, w zależności od umiejętności).

8 Kompozycja płaska z figur geometrycznych, np. układanie dowolnych 
kształtów przedmiotów znajdujących się w otoczeniu. 

9 Zabawa matematyczna: rozpoznawanie figur i kształtów przedmiotów na 
podstawie kodu do klocków wg Dienese’a (z użyciem obrazków: mały, duży, 
chudy, gruby, koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, czerwony, niebieski, żółty).

10 Wypowiedzi na temat „Co by było, gdyby na Ziemi nie było drzew?”.

11 Zabawa „Pytania do drzewa”. Dzieci siedzą w kręgu. Zadają sobie 
nawzajem pytania na różne tematy dotyczące drzewa, według podanej 
zasady: „Moje drzewo, jakie...? co...? kiedy...? gdzie masz...? jak doszło do 
tego, że...? po co...? dlaczego...?”. Dziecko, które potrafi zadać pytanie oraz 
to, które potrafi na nie odpowiedzieć – otrzymuje punkt (kropka, kartka, 
obrazek itp.).
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12 Oglądanie różnego rodzaju plakatów na wystawie, omawianie zasad 
i sposobu projektowania plakatu, wyjaśnienie nazwy, odczytywanie napisów 
i haseł. 

13 Skojarzenia na temat: „Gdy mówię plakat, to myślę o...”.
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obrazek dynamiczny do tematu, 
figury geometryczne w różnych 
kształtach, umożliwiające 
tworzenie kwadratów, farby, 
pędzle.

budzenie umiejętności dostrzegania • 
rytmów w otoczeniu.
rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego; • 

dziecko dokonuje skojarzeń na temat kształtu kwadratu jako • 
elementu w otaczających przedmiotach;
dziecko wymyśla początek przygody dla bohatera obrazka – domyśla • 
się przyczyny.

metody słowne: opis obrazka, rozmowa; • 
metody percepcyjne: pokaz i obserwacja obrazka, słuchanie wypowiedzi • 
i obserwacja czynności innych; 
metody czynne: ćwiczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań • 
stawianych do wykonania; 
techniki grupowe – wspólne dzieło;• 
techniki twórczego myślenia: „bricolage”, „lista atrybutów”, skojarzenia, • 
twórcze opowiadanie, dopracowanie kwadratu, kampania reklamowa, 
technika obrazków dynamicznych. 

praca z grupą• 
praca indywidualna• 

TEMAT 29

Kwadraty 
wokół nas 
– skojarzenia figuralne

go;

Cele ogólne  

dziecko dokonuje skoj•

Cele operacyjne  

is obrazka, rozmowa;

Metody i techniki 

praca z grupą• 
i d id l

Formy organizacyjne 
zek dynamiczny do tematu,
y geometryczne w różnych

Środki dydak tyczne 
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1 Kompozycja z kwadratów – układanie z plastikowych lub papierowych 
klocków geometrycznych. Tworzenie na podłodze z wykonanych prac 
jednego wspólnego dzieła poprzez dokładanie elementów. 

2 Lista atrybutów do wyrazu „kwadrat”. (Kwadrat jest... (jaki?).

3 Prezentacja obrazka. Dzieci wyróżniają elementy obrazka, opisują pierwszy 
i drugi plan oraz proponują główną myśl logiczną obrazka, jego temat. 
Zadawanie pytań dodatkowych przez dzieci i wypowiedzi dzieci, które 
wymyśliły odpowiedź. Dopełnianie opisu obrazka odpowiedziami na 
dodatkowe pytania: „Jakie dźwięki mogłyby dochodzić z obrazka?”, „Jakie 
zapachy?”, „Jaką piosenkę śpiewa postać prowadząca wózek?”. 

4 Interpretacja treści obrazka. Nauczyciel stawia pytania, stymulujące 
myślenie pytajne: „Co was dziwi, co was zastanawia, gdy patrzycie na ten 
obrazek?”, „Czego chcielibyście się dowiedzieć o tej sytuacji?” (jeżeli dzieci 
nie zadają pytań lub pytania nie dotyczą istoty obrazka, nauczyciel zadaje 
pytanie kluczowe: „Dlaczego ta pani tak się spieszy?”).

5 Działalność plastyczna. Rysowanie kredką pastelową własnych wyobrażeń 
na temat przyczyn obserwowanego zachowania. Zachowanie koncepcji 
rysunku w kwadratach.

6 Uporządkowanie miejsca pracy.

7 Ekspozycja prac, prezentacja tytułów, wypowiedzi na temat własnych prac 
podczas kampanii reklamowej na temat: „Moja praca jest interesująca, 
ponieważ...”.

1 Kompozycja z 
kl kó

Przebieg

Kontynuacja zabaw 
w innej części dnia lub w innym dniu

8 Układanie budowli złożonych z samych kwadratów.

9 Przekształcenia graficzne i dopracowanie 6–9 kwadratów, w zależności 
od pomysłowości dzieci oraz poziomu umiejętności dokonywania 
przekształceń.

10 Zabawa dramowa „Pochód kwadratów”.

11 Próby tworzenia metafor „Kwadrat jest jak..., ponieważ...”.
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