
Cele: 
yy stymulacja receptorów związanych z dotykiem,
yy tworzenie torów przeszkód, slalomów lub ścieżek 

sensorycznych,
yy masaż stóp, 
yy poznanie pojęcia faktura.
yy ćwiczenie umiejętności manualnych.

Potrzebne materiały: 
yy plansza kocham przedszkole. polskie krajobrazy.
yy tektura, 
yy materiały o różnej fakturze, np. groch, kasza, waciki, 

gąbka, słomki do napojów, sztuczne futerko, folia 
bąbelkowa itp.

Przebieg zajęć:
I. Rozmowa z dziećmi nawiązująca do planszy Polskie 
krajobrazy: 
yy jakie miejsca są przedstawione na planszy? 
yy czy byliście kiedyś w tych miejscach? 
yy jakie w dotyku jest morze? 
yy jaki jest piasek? 
yy jakie są kamienie? 
yy jakie są: trawa, siano, skały? 
yy jakie są w dotyku drewno, szkło, metal, plastik, wata? 
yy które rzeczy są miłe w dotyku, a które – niemiłe? 

II. Zabawa sensoryczna. 
yy dzieci dotykają zgromadzonych w koszyku przedmiotów 

i opowiadają o doznaniach dotykowych:  
co jest miękkie, twarde, ciepłe, zimne, gładkie, szorstkie 
itp. n. wyjaśnia pojęcie faktura: jest to charakterystyczna 
cecha powierzchni.

III. Przygotowanie sensorycznych stóp.
yy każde dziecko wybiera materiał, z którego wykona stopy. 

odrysowywanie swoich stóp w skarpecie. wycinanie 
szablonów.
yy rysowanie większej stopy z wyodrębnionymi palcami  

na podstawie wyciętych szablonów. wycinanie 
szablonów dużej stopy.
yy przyklejanie na mniejszy szablon wybranych materiałów. 
yy naklejanie mniejszego, ozdobionego szablonu stopy  

na dużym szablonie. 
yy po wyschnięciu układanie na podłodze śladów stóp 

(naprzemiennie prawej i lewej), sprawdzanie ich faktury  
za pomocą dłoni.
yy chodzenie gołymi stopami po ułożonych śladach 

stóp. rozmowa na temat swoich odczuć dotykowych 
określanie liczebnikami porządkowymi, które z kolei 
szablony stóp są miękkie, które twarde, chropowate itp. 
układanie ścieżek z szablonów ozdobionych materiałami 
o podobnej fakturze. układanie ścieżek z samych lewych 
lub z samych prawych stóp. układanie rytmów  
z prawych i lewych szablonów stóp. 
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ScenariuSz zajęć  
przedstawionych   
w filmie pt. „sensoryczne stopy”

nawiązanie do Podstawy Programowej z 14.02.2017: 
i. Obszar fizyczny
5)  uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, 

naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: 
bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6)  inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, 
materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7)  wykonuje czynności, takie jak: […] trzymanie przedmiotów jedną ręką  
i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształ-
towanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, 
kreślenia i pierwszych prób pisania;

ii. Obszar emocjonalny
11)  dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła sa-

tysfakcji estetycznej.

iii. Obszar społeczny
5)  ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz 

przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy 
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas 
odpoczynku;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9)  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty 

werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec 
innego dziecka, grupy.

iV. Obszar poznawczy
1)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się  

w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: […]impresji 
plastycznych, technicznych, […], konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału 
naturalnego;

2)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim 
otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim 
w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, 
rytmicznie […];

8)  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem,  
mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkry-
wa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, […], samodzielnie planuje ruch 
[…], określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

11)  wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, 
zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej 
przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość […];

12)  klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, 
układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów 
i tworzy własne, nadając im znaczenie […];

14)  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej 
osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą 
i prawą;

15)  przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych,  
ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi  
i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, ekspery-
mentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie  
w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od popraw-
nego;

Prace Plastyczne

Pobierz dodatkowe materiały  z cyklu kocham Przedszkole  z ucze.Pl



Publikacja nominowana do nagrody  
Europejskich Wydawców Edukacyjnych BELMA 2016  
w kategorii „Educational Field: Foreign Language English”  
na największych targach książki we Frankfurcie!

angielski dla starszaków to cykl edukacyjny 
opracowany z myślą o dzieciach 5 i 6- letnich,  
który poprzez kreatywną zabawę wspiera 
najmłodszych w nauce języka angielskiego. 

Zestaw zawiera:
  Książka dla dziecka – bogato ilustrowana książka, której bohaterem jest miś Eddie, 

doskonale przygotowuje dzieci do nauki języka angielskiego. 

  Płyta CD – nagrania pomagają maluchom zrozumieć i utrwalić słownictwo.

  Przewodnik Metodyczny – gotowy materiał wspierający nauczycieli w codziennej pracy. 
Jest zbiorem praktycznych informacji i wskazówek. Znajdą w nim Państwo:
• ciekawe scenariusze zajęć
• teksty piosenek, wierszy i wyliczanek 
• propozycje zabaw ruchowych
•  10 listów do rodziców, gwarantuje  

wzorową współpracę z rodzicami.
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1., 2. Hello song 1...0:21, 0:20
3., 4. Bye-bye song 1 ...0:24, 0:25

5. Body parts ...0:29
6. Hello, Eddie ...0:14

7., 8. Colours ...1:37, 1:37
9. It’s raining, it’s windy ...1:04
10. Story 1 ...0:50
11., 12. Happy birthday song ...0:40, 0:41
13. I like apples ...0:25
14., 15. Yummy twist song ...0:34, 0:36
16., 17. Jingle bells ...1:14, 1:15
18. Odgłosy: dzwonki, koń, sanie ...1:06
19. Story 2 ...1:01
20., 21. We wish you  
a Merry Christmas ...1:20, 1:20
22. Family ...0:17
23. Grandparents’ day ...0:29
24. It’s snowing, it’s cold ...1:04
25., 26.Winter is fun ...1:16, 1:16
27. Story 3 ...0:40
28., 29. Fluffy bunny ...0:41, 0:41
30. Egg hunt ...0:20

31. Easter bunny ...0:21
32., 33. It’s spring ...0:28, 0:28

34. Numbers ...0:27

35. Odgłosy:  
autobus, samochód,  

rower, łódka, samolot ...1:21
36. Story 4 ...0:36

37., 38. The wheels on the bus ...1:10, 1:11
39. Traffic lights ...0:14

40. Summer ...0:17
41., 42. Holidays ...0:40, 0:40

43. Story 5 ...0:43

Dodatkowe:
44., 45. Hello song 2 ...0:26, 0:26

46., 47. Bye-bye song 2 ...0:26, 0:27
48., 49. Rain, rain go away ...1:23, 1:23

50., 51. Row your boat ...0:48, 0:51
52., 53. Head, shoulders, knees  

and toes ...1:13, 1:13
54., 55. If you’re happy ...1:46, 1:46

56.– 65. Słówka (wrzesień–czerwiec) ...0:55, 0:54,  
0:48, 0:47, 0:43, 0:52, 0:38, 0:39, 0:35, 0:36

66. Słówka i zwroty pomocnicze ...0:51
67. Słowniczek ...1:20

czas łączny 54:38

Roczne 
przygotowanie 
przedszkolne

Przygotowanie do nauki języka angielskiego

CD-AUDIO

sklep.wsip.pl
infolinia: 801  220  555

wsip.pl


