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WYZWANIE I: CZY BAZGROŁEK MA OGONEK? 

CELE:  

• rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych części ciała u siebie i bazgrołka, 

• wskazywanie odpowiednich części ciała,  

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja rysunków przedstawiających części ciała, nazywanie ich. 

3. ZABAWA RUCHOWA: Odtwarzanie ruchem treści piosenki „Głowa, ramiona…”. 

4. CZY BAZGROŁEK MA OGONEK?: Wspólne szukanie odpowiedzi na zadane pytanie, wskazywanie i 

nazywanie części ciała Bazgrołka.  

5. GDZIE JEST BAZGROŁEK?: Do zabawy można wykorzystać emblematy z Bzgrołkiem lub uszytej postaci. 

Nauczyciel kładzie bazrgołka na rżnych częściach ciała (np. na głowie, na dłoni itd.) zadaniem dzieci jest nazwanie 

na której części ciała jest Bazgrołek. 

6. CZY JESTEŚMY TACY SAMI: Próby porównywania Bazgrołka z dziećmi, wskazywanie części ciała, które mają 

dzieci i Bazgrołek, wymienianie jakich części ciała nie ma Bazgrołek, a mają dzieci itd. 

7. POŁÓŻ BAZGROŁKA…: Do zabawy można wykorzystać emblematy z Bzgrołkiem lub uszytej postaci. 

Zadaniem dzieci jest położenie bazgrołka na odpowiedniej części ciała według polecenie nauczyciela np. „Połóż 

Bazgrołka na głowie”. Zabawę można modyfikować np. dzieci po kolei mówią na jakiej części ciała koledzy mają 

położyć Bazgrołka. 

8. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: dopasuj 

kredkę do bazgrołka, nazwij kolory.). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do spotkania została opracowana 1 karta pracy w wersji czarno-białej. Zadaniem dzieci jest 

dorysowanie: 2 rąk, 2 nóg oraz buzi Bazgrołkowi. Po wykonaniu zadania przez chętne dzieci karty można dołączyć 

do indywidualnych ksiąg. 
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MEDALE: Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: GDZIE JEST BAZGROŁEK? 

CELE:  

• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,  

• stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko ,  

• określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, na dół, do góry, w bok,  

• poruszanie się pod dyktando nauczyciela: do przodu, do tyłu itd. 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. GDZIE JEST BAZGROŁKE?: Do zabawy potrzebujecie: 3 pudełek (w różnych rozmiarach, tak by można było 

schować jedno do drugiego), do najmniejszego pudełka wkładamy bazgrołka, pudełko chowamy do większego itd. 

Pudełko zostawiamy na środku sali Spośród dzieci wybieramy dwoje, które będą wyciągały po kolei pudełka, aby 

odkryć który bazgrołek się w nich schował. 

3. PUDEŁKA: Porównywanie wielkości, wskazywanie przez dzieci na którym pudełku siedzi Bazgrołek (duże, 

małe, średnie pudełko). 

4. GDZIE JESTEŚ BAZGROŁKU?: Wskazywanie i nazywanie gdzie jest Bazgrołek. Np. na pudełku, w pudełku, 

pod pudełkiem, przed pudełkiem itd. 

5. GDZIE IDZIESZ BAZGROŁKU?: Zabawa ruchowa, do której rozdajemy dzieciom emblematy z Bazgrołkiem. 

Zadaniem dzieci jest poruszanie się pod dyktando nauczyciela np. idziemy dwa kroki do przodu, idziemy trzy kroki 

do tyłu itd. 

6. GDZIE CHOWA SIĘ BAZGROŁEK?: Do zabawy potrzebujecie planszy lub karty pracy oraz emblematów 

Bazgrołka. Zadaniem dzieci jest umieszczenie Bazgrołka w odpowiednim miejscu np. na stole, pod krzesłem itd.  

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie pierwszej naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: 

nazywanie kolorów, dopasowywanie kolorów serc do bazgrołków itd.). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do zadania została przygotowana karta pracy oraz emblematy, kartę można dołączyć do 

indywidualnych książek dzieci. 



BAZGROŁKOWE KODOWANIE: Do zabawy potrzebujecie planszy do kodowania (do pobrania) oraz 

emblematu bazgrołka, zadaniem dzieci jest umieszczanie na planszy postaci bazgrołków w odpowiednim miejscu. 

Np.: 

- Umieść Bazgrołka na środku planszy. 

- Przesuń Bazgrołka do przodu. 

- Przesuń Bazgrołka na dół, w bok itd. 

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można wręczyć na zakończenie spotkania. 

 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 


