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WYZWANIE I: PO BAZGROŁKU… BAZGROLINKA?  

CELE:  

• dostrzeganie i układanie przez dzieci prostych rytmów, 

• rozwijanie uwagi poprzez udział w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas, 

• stworzenie sytuacji do wspólnej zabawy, 

• odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat oraz twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii 

(prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika), 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. PREZENTACJA MULTIMDIALNA: Wspólne rozwiązywanie zadań przygotowanych do prezentacji. 

3. BAZGROŁKOWE RYTMY: Samodzielne tworzenie rytmów przez dzieci z wykorzystaniem emblematów 

przedstawiających bazgrołki. 

4. BAZGROŁKOWY RYTM!: Zabawa ruchowa z wykorzystaniem emblematów. Nauczyciel na tablicy układa 

rytm np. bazgrołek: zielony – czerwony – zielony – czerwony – zielony – czerwony. Następnie wspólnie z dziećmi 

określają jaką czynność wykonują: np. zielony bzgrołe – podskok, czerwony bazgrołek – klaśnięcie. Zadaniem 

dzieci podczas prezentacji rytmu przez nauczyciela jest wykonanie odpowiedniej czynności. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: dostrzeganie 

i układanie bazgrołkowych rytmów). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do spotkania została opracowana karta pracy (wersja kolorowa) z emblematami do wycięcia. Po 

wykonaniu zadań przez chętne dzieci karty można dołączyć do indywidualnych ksiąg. 

MEDALE: Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

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

 

WYZWANIE II: KALENDARZ BAZGROŁKA 

CELE:  

• dostrzeganie rytmu w organizacji przestrzeni i czasu, 

• nazywanie pór dnia: rano, południe, wieczór i noc, 

• wspólne konstruowanie kalendarza, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. KALENDARZE: Wprowadzenie do tematu spotkania, prezentacja różnych kalendarzy. Oglądanie ich przez 

dzieci, zwrócenie uwagi na ich wygląd, czym się różnią. Odpowiadanie na pytania: 

• Co to jest? 

• Po co są nam kalendarze? 

• Czy wszystkie kalendarze są takie same? 

• Co znajdziemy w kalendarzu? Itd. 

3. CO ROBIMY W CIĄGU DNIA?: Wspólne nazywanie pór dnia: ranek, południe, wieczór, noc. 

Dopasowywanie obrazów z czynnościami do poszczególnych pór dnia, np.: łóżko – noc, talerz z jedzeniem – 

południe. Naśladowanie i odwzorowywanie tych czynności przez dzieci. 

4. BAZGROŁKOWY KALENDARZ: Wspólne tworzenie kalendarza (pory roku). Umieszczenie wspólnie z 

dziećmi na dużym arkuszu papieru poszczególnych elementów (wcześniej przygotowanych) np. plansz w czterech 

kolorach przyporządkowanych do pór roku, symboli: słońca, liścia, płatka śniegu i kropli deszczu itd. Lub 

dopasowywanie kolorów bazgrołków do pór roku i ubieranie ich np. zimowemu bazgrołkowi czapki i rękawiczek itd.  

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

przygotowanie bazgrołkowego kalendarza itd.). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dzieciom po skończonym spotkaniu. 

 

UWAGI: 

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

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

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


