
 

 

 

 

Witajcie Słoneczka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Forma –„Klocki” 
cele: wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu – skupienie uwagi na treści, utrwalenie kolorów 

Mamy w naszej sali 

klocki kolorowe. 

Zbudujemy domek, 

garaż albo drogę. 

 

Najpierw jeden klocek, 

potem drugi, trzeci. 

Bawią się klockami 

w sali wszystkie dzieci 

O czym jest ten krótki wierszyk?(o klockach, o budowaniu) 

Jakie są klocki w wierszu? (kolorowe) 

Do czego służą klocki? (do zabawy, do budowania) 
Czy w wierszu dzieci używają jednego klocka, czy więcej?(więcej …jeden, drugi, trzeci…) 

Czy klockami mogą się bawić wszystkie dzieci? 

Jakie klocki mamy w domu? A jakie klocki mamy w przedszkolu? 

Czy ze wszystkich klocków da się zbudować domek? 
Co Ty lubisz budować z klocków najbardziej? 

Po omówieniu treści wiersza dorosły stawia przed dzieckiem wszystkie pojemniki z klockami 

znajdujące się w domu, z każdego rodzaju wyjmuje po trzy w różnych kolorach, a dziecko 

zajmuje miejsca przed klockami. Dorosły demonstruje różne sposoby manipulowania nimi: 

- budowanie wieży z trzech klocków (dziecko liczy do trzech) 

- układanie klocków jeden obok drugiego (dziecko liczy…) 

- łączenie dwóch klocków trzecim 

- wskazywanie klocka w odpowiednim kolorze (dziecko wymienia kolory…) 

Na zakończenie każde dziecko wykonuje dowolną budowlę (samodzielnie lub z udziałem 

dorosłego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F


      
 
 

Wieże - zabawa orientacyjno - porządkowa.  
cele: Wdrażanie do szybkiej reakcji na sygnał, utrzymanie równowagi i prawidłowej postawy ciała. 

 

Dziecko wznosi kilka wież z klocków – dorosły pomaga w stabilności tworzonych wież (aby 

się nie przewróciły). 

W rytmie muzyki lub klaskania dziecko maszeruje  między wieżami z klocków. Stara się 

robić to bardzo ostrożnie, by żadnej nie przewrócić. Na hasło "wieża" dziecko staje obok 

dowolnej swojej budowli "na baczność". Pozostaje w tej pozycji przez dłuższą chwilę. Przez 

kilka powtórzeń dziecko staje za każdym razem przy innej swojej budowli. Można utrudnić 

zabawę nakazując dziecku stanąć obok wieży na jednej nodze (przez krótką chwilę). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZABAWA DYDAKTYCZNA: „PRZYKLEJ KLOCKI PO KOLORACH” 

cele: doskonalenie układania sekwencji kolorystycznych według kolorów, ćwiczenie skupienia uwagi. 

 

Przygotuj: 9 wyciętych klocków w trzech kolorach (NR 1), kartkę papieru, klej, kartkę ze wzorami (NR 2). 

 

Dziecko przy stole lub na podłodze otrzymuje kartkę papieru i zestaw 9 wyciętych kloców  

w trzech kolorach oraz wzory ułożone z klocków. Przykleja otrzymane klocki w taki sposób, 

żeby tworzyły wieżę taką jak na wzorze. Po zakończeniu pracy określa kolory klocków. 

 

 (Nr 1) KLOCKI DO WYCIĘCIA DLA DZIECKA: 

              

         

         

 

 

 

(NR 2)  WZORY DO UŁOŻENIA (i przyklejenia na oddzielnej kartce): 

 

                                   

                                   

                                   
 

 

 



Połącz linią po dwa takie same klocki 

cele: rozwijanie spostrzegawczości, ćwiczenie koncentracji, percepcji wzrokowej, kształcenie umiejętności 

argumentowania. 

                          

                             

                          

                                                                            

 

                                                                                 

 

 

 



Z których kloców zbudowane są te budowle? Pomyśl i połącz 

cele: wyrabianie całościowego i szybkiego rozpoznawania obrazków 

                                                                             

                                                                            

 

                                                                                                                                       

 

                                                                     

                                                                



BIAŁE – wiersz- zagadka  do słuchania 

cele: utrwalenie białego koloru i zdolności kojarzenia przedmiotów z białym kolorem 

Po bielutkim śniegu suną z górki sanki. 

W domu – białe okno, w nim białe firanki. 

Za oknem obłoczki jak to mleko białe, 

a na jezdni pasy biało malowane 

 

W pokoju na stole biały obrus leży, 

a na tym obrusie rząd białych talerzy. 

Na obiad -  pierogi dziś zaplanowano 

z białym serem w środku – i białą śmietaną. 

 

Biały kolor – czysty, jasny i bez wzoru 

Czy wiesz co jest jeszcze białego koloru? (Wymień, pomogą Ci obrazki…) 

                         

 

 

 

 



Kolory naszych symboli narodowych: 

„Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego - wiersz do nauki 
cele: rozpoznawanie symboli narodowych, wyrażanie szacunku do barw narodowych, ćwiczenie pamięci  

 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, biel - serce czyste. 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 
 

 

 
Nasz hymn to „Mazurek Dąbrowskiego” – posłuchaj  

(pamiętaj, że hymn śpiewa się stojąc na baczność): 
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 
 
1.Jeszcze Polska nie zginęła   

Kiedy my żyjemy,   

Co nam obca przemoc wzięła,   

Szablą odbierzemy.  

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,   

Z ziemi włoskiej do Polski   

Za twoim przewodem,   

Złączym się z narodem.  

2.Przejdziem Wisłę, Przejdziem Wartę,   

Będziem Polakami,   

Dał nam przykład Bonaparte,   

Jak zwyciężać mamy.   

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…   
3.Jak Czarniecki do Poznania,   

Po szwedzkim zaborze,   

Dla ojczyzny ratowania,   

Wrócim się przez morze.   

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…  
4.Już tam ojciec do swej Basi,   

Mówi zapłakany -   

Słuchaj jeno, pono nasi   

Biją w tarabany.   

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA


Naucz się wiersza o naszych kolorach symboli. Uzupełnij symbole narodowe kuleczkami  

z białej, czerwonej i czarnej plasteliny lub zakoloruj kredkami (mazakami). 

 



WARSZAWA – STOLICA POLSKI 
cele: cele: rozpoznawanie symboli stolicy, wyrażanie szacunku do swojej stolicy w której mieszkam, 

rozpoznawanie znanych miejsc w Warszawie. 

 

 

 
 



 
 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

KOLOROWE KREDKI – zabawa przy piosence 
cele: rytmizacja tekstu, wdrażanie do zapamiętania tekstu (pamięć i koncentracja) 

https://www.youtube.com/watch?v=fWELNWWycOU 

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę; 

Kolorowe kredki bardzo lubią mnie; 

Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, 

Namalują wszystko to, co chcę! 

 

Namalują domek, 

I na płocie kota, 

I wesołe słonko 

Na pochmurne dni! 

A gdy w kosmos lecieć 

Przyjdzie mi ochota, 

Prawdziwą rakietę 

Namalują mi! 

 

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę; 

Kolorowe kredki bardzo lubią mnie; 

Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, 

Namalują wszystko to, co chcę! 

 

Kiedy jestem smutny 

Zawsze mnie pocieszą, 

siadamy przy stole 

I one, I ja! 

Malują cudaki, 

Małpkę taką śmieszną, 

Słonia na huśtawce 

I w rakiecie lwa! 

 

Zabawa dydaktyczna „Kolory”. Prowadzący  układa 4 kredki w różnych częściach pokoju. 

Dziecko porusza się w rytmu piosenki po całym pokoju. Na przerwę w muzyce ustawia się obok 

odpowiedniej kredki w kolorze wypowiedzianym przez prowadzącego. Zabawa powtarza się 

kilkakrotnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=fWELNWWycOU


 

POZDRAWIAMY SŁONECZKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


