
ZAJĘCIE  DIAGNOZUJ ĄCE  „JULIANKI” 2021r
   
Przedszkole Miejskie nr 5 w Toruniu
oddział 5-6 latki
nauczyciel: Lucyna Wysocka

     TEMAT: „CYFERKI I LITERKI ZNAMY, WI ĘC LICZYMY, I CZYTAMY”

TREŚCI PROGRAMOWE: (program wychowania w przedszkolu „W kręgu zabawy” 
aut. Jadwiga Pytlarczyk; wyd. mastermetodyka)

obszar edukacji emocjonalnej i wprowadzenia w świat wartości
• kontroluje własne zachowania
• realizuje różne zadania w parach i małych zespołach, zgodnie współpracuje
• ocenia sposób wykonania powierzonych zadań

• zgłasza gotowość do mówienia 
• słucha innych nie przerywając
• rozpoznaje wartości:piękno, szacunek, przyjaźń 

obszar edukacji językowej
• nazywa znane rośliny i zwierzęta oraz środowiska przyrodnicze
• wypowiada się całym zdaniem
• rozpoznaje i nazywa litery
• czyta wyrazy i przyporządkowuje do obrazków
• podejmuje próby pisania liter i cyfr na gładkiej kartce

obszar edukacji przyrodniczej i ekologicznej
• określa warunki warunki niezbędne do życia wszystkim organizmom 
• dostrzega wpływ działalności człowieka na przyrodę 
• wyjaśnia pojęcie segregacji odpadów 

obszar edukacji matematycznej
• przelicza w zakresie do 10 i więcej
• rozpoznaje cyfry, kojarzy ilość wyrażoną za pomocą liczebnika z odpowiednią cyfrą
• dodaje i odejmuje na palcach
• potrafi w pamięci wykonywać operacje dodawania i odejmowania w zakresie 10
• rozpoznaje i rozumie sens znaków matematycznych: +, -, <, >, =
• porównuje liczebność zbiorów i zapisuje za pomocą znaków matematycznych

edukacja artystyczna
• tworzy kompozycje płaskie według własnego pomysłu
• wycina, poprawnie posługuje się nożyczkami
• dba o porządek w toku  pracy i po jej zakończeniu
• śpiewa zbiorowo proste piosenki
• rozpoznaje i nazywa tempo : wolniej, szybciej
• interpretuje muzykę za pomocą form ruchowych
• odzwierciedla swoje emocje i przeżycia w improwizacjach ruchowych
• interesuje się formą ilustrującą słuchany tekst



CELE OPERACYJNE:
dziecko powinno:

• uważnie słuchać poleceń nauczyciela i stosować się do nich
• zgłaszać chęć wypowiedzi przez uniesienie ręki w górę 
• cierpliwie czekać na swoją kolej, uważnie słuchać innych
• zgodnie współdziałać w zabawie, w parach i małych zespołach
• poprawnie rozpoznawać i nazywać litery
• czytać wyrazy i przyporządkowywać je do obrazków
• układać wyrazy z rozsypanki literowej
• podejmować próby pisania liter i cyfr na gładkiej powierzchni
• przeliczać w zakresie 10, porównywać liczebność zbiorów
• dokonywać operacji dodawania i odejmowania w zakresie 10
• rozpoznawać i nazywać znaki matematyczne: +,-,=, >, <
• śpiewać zbiorowo proste piosenki
• uczestniczyć w zabawach ruchowych ze śpiewem
• dostrzegać wpływ działalności człowieka na przyrodę, wyjaśniać pojęcie segregacji 

odpadów, rozumieć znaczenie słowa „ekologia”
• wymienić nazwy pór roku oraz miesięcy
• kojarzyć zjawiska przyrodnicze i rozwiązywać zagadki słowne
• stosować techniki plastyczne: odrysowywanie od szablonów, wycinanie, naklejanie według 

własnego pomysłu (tworzenie kompozycji po obwodzie koła)

METODY:
• czynne: samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń, zadań
• słowne: polecenia,  objaśnienia, rozmowa, wiersz, piosenka
• oglądowe: obserwacja, pokazywanie
• elementy pedagogiki zabawy
• elementy edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
• gimnastyka paluszkowa

Środki dydaktyczne: 
- opaski na głowę z żabą do zabawy  ruchowej i zabawy matematycznej oraz pracy plastycznej; 

– sylwety roślin i zwierząt do tworzenia kompozycji przyrodniczej w kąciku przyrody i 
przyporządkowywania wyrazów;

– wyrazy do czytania globalnego; 
– obręcze do tworzenia zbiorów żab na dywanie; znaki matematyczne <,>,=; 
– płyty z piosenkami
– zagadki słowne
– sylweta sowy
– wiersz „Co to jest ekologia? , kolorowe pojemniki na odpady
– duże kwiaty z brystolu do zadań : układanie wyrazów z rozsypanki literowej i tworzenie 

działań matematycznych na dodawanie i odejmowanie
– szablony kwiatów do odrysowywania, nożyczki, klej



PRZEBIEG ZAJ ĘCIA:

1.WSTĘP – piosenka pt. „Dobry dzień”  ; koło , w kole sylwety słońca i chmury z 
uśmiechem przedstawiających dobry nastrój ( piosenka w „Piosenki dla dzieci na różne 
okazje” aut. Jolanta Kucharczyk, wyd. HARMONIA)
zabawa w parach do piosenki pt. „Zaczarowana piosenka” mówiąca o radości i szczęściu, 
oraz roli piosenki w poprawie złego humoru (piosenka w „Piosenki dla dzieci na różne 
okazje”)

2.ROZWINI ĘCIE :

 „W ŚWIECIE EKOLUDKA” - postać „Ekoludka” na sztaludze w kąciku przyrody, obok 
uśmiechnięte słońce i chmura
*układanie kompozycji na dywanie z wykorzystaniem sylwet roślin i zwierząt ( układanie 
kompozycji według własnego pomysłu na dywanie, czytanie globalne wyrazów i 
przyporządkowywanie do obrazka)
* „ Sowa mądra głowa”, słuchanie wiersza pt. „Co to jest ekologia?,
wyjaśnienie pojęcia „EKOLOGIA” 

Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy? - powiedz sowo
sowa chwilę pomyślała,
i odpowiedź taką dała:

To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach 
o wzajemnych powiązaniach
między nimi, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować.
- powiedziała mądra sowa.

Nieraz trzeba ruszyć głową
aby mądrze żyć i zdrowo.
Tu przykłady poznasz liczne
co znaczy: ekologicznie.

CO ZNACZY EKOLOGICZNIE?  (wypowiedzi dzieci): należy   oszczędzać wodę i prąd; 
nie wyrzucać zabawek i niepotrzebnych rzeczy, lecz oddawać innym; trzeba segregować 
śmieci i wyrzucać do odpowiednich pojemników oznaczonych kolorami (dzieci 
przypomniały kolory pojemników i ich przeznaczenie); kupujemy rzeczy z recyclingu; nie 
śmiecimy i pomagamy sprzątać okolice; zamiast samochodu wybieramy rower 

 zagadki słowne „Sowy mądrej głowy”, związane tematycznie z przyrodą;
* łamie drzewa, chmury niebem gna
* przynosi deszcze, szarugi,dzień krótki, a wieczór długi
* co to za pani, w złocie, czerwieni - drzewa maluje, lasy przemieni?
* jaki domek niepotrzebny latem, zimą co dzień karmi ptaki skrzydlate?



* spadają z drzewa w twardej skorupie, lubią je dzieci i wiewiórka ze smakiem chrupie

 zabawa ruchowa do piosenki „Koncert”(piosenka w „Piosenki dla dzieci na różne okazje”,
J. Kucharczyk); dzieci mają na głowie opaski z żabą, przy zwrotce piosenki skaczą po łące 
naśladując żaby, przy refrenie siadają i śpiewają:
kum, kuma, kuma,
rech, rechu, rech,
ile tu żabek zielonych, jest?
Kum, kuma, kuma,
rech, rechu, rech,
wszędzie tu słychać żabi śpiew.

 Śpiew piosenki pt. „Biegnie miesiąc za miesiącem” (płyta do kart pracy „Nowe przygody 
Olka i Ady”, CD1-nr 18, wyd. mac Edukacja), przed dziećmi ilustracje przedstawiające 
kolejne miesiące oraz nazwy pór roku i miesięcy (czytanie globalne), dzieci wymieniają 
nazwy pór roku i miesięcy

 „Taniec przyklejaniec”, zabawa w parach (płyta „Gimnastyka paluszkowa”); dzieci 
przyklejają kolejne części ciał i obracają się 

 zabawa matematyczna „Żabki” : na dywanie rozłożone są koła  , dzieci wkładają swoje 
opaski z żabą do koła zgodnie z poleceniem nauczyciela, przeliczają żabki w kole i określają
gdzie jest więcej, gdzie jest mniej, a gdzie jest tyle samo ; poprawnie rozpoznają, nazywają i
stosują znaki matematyczne: <,>,=

 „Paluszkowy taniec”, zabawa słuchowo rytmiczna do utworu muzycznego (Płyta 
„mastermetodyka,PRACOWNIA WSPIERANIA EDUKACJI”, nr 16-17), przed każdym 
dzieckiem leży schemat rytmu do utworu muzycznego w postaci kropki i kresek .'''.'''.''', 
dzieci wodzą wskazanym palcem po kreskach i kropce zgodnie z rytmem i tempem ; muszą 
uważnie słuchać utworu muzycznego

 ZABAWY Z ALFABETEM: 
* piosenka „Małe i duże literki”,  rozpoznawanie i pokazywanie liter (piosenka na płycie 
„Literki i cyferki z rybką minimini”, magic REKORDS), dzieci wskazują małe i wielkie 
litery drukowane na planszy z alfabetem, nauczyciel przerywa w pewnym momencie 
angażując w ten sposób kilkoro dzieci; dzieci wyjaśniają pojęcie słowa „ALFABET”
*rozsypanka literowa, układanie wyrazów (praca zespołowa)

 „KWIAT LITEROWY” ( praca zespołowa) - element rywalizacji
-  układanie według własnego pomysłu wyrazów z rozsypanki literowej (litery zapisane na 
płatkach kwiatu, dzieci zapisują wymyślone wyrazy w środku kwiatu, nauczyciel określa 
czas pracy, na umówiony sygnał grupy kolejno odczytują ułożone wyrazy i otrzymują 
punkty za wykonane zadanie jeden wyraz-jeden punkt 

 przerywnik zabawa ruchowa :marsz, bieg, podskoki

- „KWIAT MATEMATYCZNY”  cd. na odwrotnej stronie dzieci mają wolne płatki 
kwiatu, a w środku napisaną cyfrę np. 10-9-8, zadaniem dzieci jest wymyślenie działań 
matematycznych na dodawanie lub odejmowanie, tak aby wynik był równy wskazanej w 
środku liczbie np. 10 (5+5/6+4/2+8) itp., na sygnał nauczyciela kończą pracę i wszyscy 
wspólnie sprawdzamy poprawność zapisanych działań; 



UWAGA: przed pracą w zespołach nauczyciel wskazuje osobę dowodzącą, która będzie 

3. ZAKOŃCZENIE
* dzieci siedzą przed tablicą, na której ułożony jest z liter wyraz „SZKOŁA” ( dokonują 
analiza słuchowej i wzrokowej wyrazu; liczenie głosek, liter)
*wiersz: 
Litera to pisma znak, 
literę widzę oraz piszę, 
głoskę wymawiam oraz słyszę, 
innymi słowy głoski to dźwięki mowy

* PIOSENKA „Przedszkole – ulubione miejsce” ( płyta „Dziecięce teatrzyki”, płyta nr 2)
4. praca plastyczna „Żabka na łące”, odrysowywanie od szablonów kwiatów, wycinanie, 

naklejanie na opasce (ozdabianie po obwodzie koła), dzieci w nagrodę zabierają opaski na 
głowę do domu


