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Z nami PeWNie w przedszkolu
Kompleksowa oferta od 2,5-latków do 6-latków  
dwa różne, bogate pakiety edukacyjne

Rada Programowa ekspertów PWN gwarancja 
wysokiej jakości merytorycznej

 Metoda Trampolina wszechstronny rozwój dzieci 
 zgodnie z założeniami podstawy programowej

 EduProgram PWN wsparcie codziennej pracy  
nauczyciela

Biblioteka Nauczyciela obowiązkowa pomoc  
psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Trampolina + bogata oferta materiałów  
na zajęcia dodatkowe

Język angielski i niemiecki dla przedszkolaków

Konferencje, webinaria i szkolenia doskonalenie 
warsztatu pracy nauczyciela

Konsultanci Oświatowi merytoryczne  
wsparcie w przedszkolu



Drodzy 
Nauczyciele
Z przyjemnością przekazuję Wam nowy 
katalog z publikacjami PWN dla wychowania 
przedszkolnego na rok 2019/2020. 
Znajdziecie w nim wiele ciekawych propozycji 
do codziennej pracy z dziećmi na zajęciach 
grupowych oraz do indywidualnej nauki.  

Zależy mi na ciągłym rozwoju i wysokiej 
jakości naszych publikacji: w tym celu 
powołaliśmy Radę Programową, której 
uczestnikami są eksperci PWN specjalizujący się 
w różnych dziedzinach rozwoju dzieci w wieku 
przedszkolnym. To właśnie oni współtworzą 
innowacyjną metodę „Trampolina”. 

Bardzo cieszymy się z pozytywnego przyjęcia 
serii Trampolina. Hop, do góry!. Dziękujemy 
za liczne, miłe słowa na jego temat, które od Was 
otrzymaliśmy. Hops – bohater pakietów – 
przygotował dla swoich sześcioletnich przyjaciół 
nową książeczkę: Zabawy z kodowaniem. 

W tym roku oddaję w Wasze ręce 
Nową Trampolinę – pakiety cenionej 
serii Trampolina w nowym opracowaniu 
merytorycznym, muzycznym i graficznym. 
Przyjacielem dzieci nadal będzie Trampolinek, 
który wraz z nimi weźmie udział w wielu 
przedszkolnych przygodach. Wzbogaciliśmy 
pakiety o nowości – książeczki My i nasz świat 
– wyjątkowe opowiadania wspomagające 
kompetencje społeczno-emocjonalne.

W katalogu znajdziecie także dwie 
serie wspierające Wasz warsztat pracy: 
Biblioteka Nauczyciela i Trampolina +. 
To pozycje wspomagające realizację 
obowiązkowej pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej oraz prowadzenie zajęć 
dodatkowych w przedszkolu. 

Życzę Wam, aby nasze publikacje były 
źródłem ciekawych inspiracji i ogromnej 
satysfakcji z pracy!

  Dorota Twarowska 
  Prezes Zarządu
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POZNAJ METODĘ  
„TRAMPOLINA”
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TWÓRCZOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

R   OZWÓJ EMOCJONALNY 
I SPOŁECZNY

A NGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH 

M UZYKA I RYTMIKA

P   RZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
I SAMODZIELNOŚĆ 

O   DKRYWANIE SIEBIE I ŚWIATA 

L OGICZNE I MATEMATYCZNE 
MYŚLENIE 

I NDYWIDUALNE PODEJŚCIE 

N AUCZANIE WIELOZMYSŁOWE 

A  KTYWNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ 
MANUALNA
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T – TWÓRCZOŚĆ 
I KREATYWNOŚĆ
„Przedszkolak pomysłowy, twórczy 
i ciekawy świata szybciej się uczy 
i odkrywa swoje zainteresowania. Dbamy, 
by dziecko rozwijało swoją naturalną 
kreatywność, umiało tworzyć nowe 
rzeczy i rozwiązania. Jedną z kluczowych 
kompetencji XXI wieku jest twórczość – 
niezbędna umiejętność w dorosłym życiu.”

Joanna Dowgiałło-Tyszka,  
dyrektor wydawnicza PWN

O – ODKRYWANIE 
SIEBIE I ŚWIATA 
„Naturalna ciekawość dziecka to cecha, 
którą warto rozwijać. Zachęcamy 
do zadawania pytań, samodzielnych 
eksperymentów i zabaw badawczych, 
które pozwalają dzieciom zrozumieć 
otaczający świat.”

Iwona Brylińska, nauczyciel,  
instruktor edukacji ekologicznej

R – ROZWÓJ 
EMOCJONALNY 
I SPOŁECZNY
„Rolą nauczyciela jest wspieranie dziecka 
w rozwijaniu umiejętności społeczno-
-emocjonalnych. W przedszkolu 
stwarzamy sytuacje, które uczą dzieci 
pozytywnych kontaktów z rówieśnikami 
– sięgamy po historyjki obrazkowe, 
plansze edukacyjne i opowiadania.”

Magdalena Kosecka,  
redaktor merytoryczny PWN

L – LOGICZNE 
I MATEMATYCZNE 
MYŚLENIE 
„Od najmłodszych lat ważne jest 
kształtowanie myślenia matematycznego, 
dlatego rozwijamy umiejętność 
logicznego myślenia, wnioskowania, 
szukania przyczyny i skutku. Dzieci 
zaczynają od wyszukiwania prostych 
rytmów, segregowania po poznawanie 
liczb i liczenie.”

Danuta Chrzanowska, nauczyciel, 
doradca metodyczny, trener PWN
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M – MUZYKA I RYTMIKA 
„Edukacja muzyczna wspomaga 
wszechstronny rozwój dziecka – 
od kompetencji społecznych 
po umiejętności matematyczne. 
Dzieci w naturalny sposób chcą słuchać 
muzyki, śpiewać piosenki, tańczyć 
i grać na instrumentach.” 

Piotr Kaja, muzyk, kompozytor,  
autor koncepcji muzyczej

N – NAUCZANIE 
WIELOZMYSŁOWE
„Niezwykle ważne 
w edukacji przedszkolnej jest nauczanie 
wielozmysłowe. Angażowanie wszystkich 
zmysłów podczas zajęć plastycznych, 
muzycznych i ruchowych gwarantuje 
harmonijny rozwój każdego dziecka.”

Magdalena Oleksy-Zborowska, pedagog, 
nauczyciel, członek Gardnerowskiego 
Stowarzyszenia Edukacyjnego

A – ANGIELSKI  
DLA NAJMŁODSZYCH
„Im wcześniej dziecko będzie miało 
kontakt z językiem, tym szybciej 
i łatwiej będzie się nim posługiwało. 
Na tym etapie dzieci bardzo chętnie 
uczą się prostych rymowanek i śpiewają 
piosenki.”

Anna Pryszczepko-Kosińska,  
redaktor naczelna PWN

P – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
I SAMODZIELNOŚĆ 
„Przedszkole to początek samodzielności 
każdego małego dziecka – od jedzenia, 
poprzez ubieranie się aż po wiązanie 
sznurowadeł. Poczucie zdobytych 
umiejętności daje przedszkolakowi 
wiarę we własne możliwości i zachęca 
do podejmowania różnych działań.”

Katarzyna Kozłowska, nuczyciel, 
wykładowca, trener PWN

I – INDYWIDUALNE 
PODEJŚCIE
„Każde dziecko jest indywidualnością. 
Staramy się poznać jego najlepsze strony 
i wspierać obszary, które tego wymagają. 
Tworzymy materiały oparte na zasadzie 
stopniowania trudności, dostosowane 
do możliwości przedszkolaka.” 

Magdalena Chlebowska,  
redaktor merytoryczny PWN

A – AKTYWNOŚĆ 
I SPRAWNOŚĆ 
MANUALNA
„Przedszkole to czas przygotowania 
do bycia uczniem, zdobywania 
umiejętności niezbędnych 
do prawidłowego pisania oraz czytania. 
Przedszkolaki osiągają sprawność 
rąk przez ćwiczenia manualne, 
grafomotoryczne, gry i zabawy ruchowe.”

Bogusława Trawińska,  
dyrektor marketingu PWN
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PROGRAM  
WYJĄTKOWYCH  
NAUCZYCIELI!

EDYCJA  

  2019! 
EMOCJE

Dlaczego warto zostać uczestnikiem programu?

2
3
4 55 6

1zapewniamy darmowy 
dostęp do zasobów 
i narzędzi na platformie 
Akademia PWN

dbamy o rozwój zawodowy i doskonale-
nie warsztatu nauczyciela – udział w kon-
ferencjach metodycznych, webinariach, 
konkursach, turniejach i akcjach 

przybliżamy pracę 
według metody 
„Trampolina”

proponujemy 
atrakcyjne zniżki 
na ofertę PWN 
– informacje 
o promocjach, 
wyprzedażach, 
ofertach czasowych

gwarantujemy 
opiekę Konsultanta 
Oświatowego 

udostępniamy pomoce demonstracyjne i dydaktyczne 
ułatwiające codzienną pracę – plakaty, historyjki obrazkowe, 
gry kartonikowe, zabawy-przerywniki itp.

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
infolinia: 22 69 54 800

 

P R Z ED S Z KO LN Y

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k.
infolinia: 22 69 54 800
www.wszpwn.pl   www.pwn.pl
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EDYCJA  

  2018!
W LICZBACH

5000 
uczestników 

40 
propozycji zabaw, gier  

i scenariuszy  
„Zdrowy przedszkolak”

30 
konferencji metodycznych

8 
pomocy  

demonstracyjnych  
„Zdrowy przedszkolak”

3 
webinaria

1 
konkurs 

Pan(i)  ________________________________________________________________________

jest uczestnikiem

Prezes PWN Wydawnictwa Szkolnego

Dorota Twarowska

Warszawa 2019

CERTYFIKAT

 EduProgramu PWN 

 Edycja 2018

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o. o. sp.k.ul. G. Daimlera 2, 02-460 WarszawaNIP 525-15-63-996  REGON 012326867

PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o. o. sp.k.ul. G. Daimlera 2, 02-460 WarszawaNIP 525-15-63-996  REGON 012326867

EduProgram EEddudu

DYPLOM

Krok 1 
ZAPROŚ  

KONSULTANTA  
OŚWIATOWEGO

Krok 2 
WYPEŁNIJ  

FORMULARZ  
REJESTRACYJNY

Krok 3 
ODBIERZ PAKIET 

STARTOWY 
I ROZPOCZNIJ 
WSPÓŁPRACĘ

Krok 4 
WYGRYWAJ 

NAGRODY I ODBIERAJ 
POMOCE

Przystąp już dziś!  
 Zobacz, jakie to proste. 

Dołącz do EduProgramu PWN,  
którego misją jest wsparcie codziennej pracy nauczyciela i odkryj wszystkie 
tematy programu:

EDYCJA 2018 – Zdrowy przedszkolak (obszar fizyczny)

EDYCJA 2019 – Emocje i kompetencje społeczne (obszar emocjonalny 
i społeczny)

EDYCJA 2020 – Myślenie matematyczne przedszkolaka (obszar 
poznawczy)

Zabawy 
sportowepp
na cztery pory roku
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Nowa

HEJ! TO JA! 

TRAMPOLINEK 
– MIESZKAM NA PRZEDSZKOLNEJ 
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Nowa Trampolina to nowatorska seria publikacji edukacyjnych skierowana do dzieci 
w wieku przedszkolnym – od 2,5-latków do 6-latków. Ciekawe i pomysłowe zadania pozwalają 
zaspokoić naturalną u dzieci ciekawość świata, ich dociekliwość i potencjał twórczy oraz 
wspomagają rozwój społeczno-emocjonalny.

Seria przygotowana zgodnie z aktualną podstawą programową, zachęca przedszkolaki do 
zdobycia wszystkich umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.

Materiały są dostosowane do umiejętności i możliwości dzieci, a dzięki wspólnym kręgom 
tematycznym stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość. Publikacje można 
z powodzeniem wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.

CO WYRÓŻNIA CYKL 
NOWA TRAMPOLINA?

KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE – 
opowiadania z ćwiczeniami rozwijającymi 

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE – rysowanie 
po śladzie, zabawa ze szlaczkami, wzorkami, 
literkami i cyferkami 

WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ – kącik artysty 
z pomysłami na prace plastyczne, przestrzenne, 
konstrukcyjne

TREŚCI PRZYRODNICZE – proste eksperymenty 
i doświadczenia 

WIELOZMYSŁOWE POZNAWANIE ŚWIATA – 
pomysły na całościowe angażowanie w zabawę 
i naukę

TRAMPOLINA, TRAMPOLINA, 
    OD NIEJ WSZYSTKO SIĘ ZACZYNA!

ROZWIJAMY WSZYSTKIE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA!

Obszar 
fizyczny  

samodzielność, 
koordynacja,  

aktywność ruchowa

Obszar 
emocjonalny

dojrzałość 
emocjonalna, 

poczucie własnej 
wartości, motywacja

Obszar 
społeczny
współdziałanie, 

empatia, zaradność

Obszar 
poznawczy

twórczość, logiczne 
myślenie, umiejętność 

uczenia się

o pracy w grupach mieszanych wiez powodzeniem wykorzystać doo
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SZEŚCIOLATEK 
PRZYGOTOWUJE SIĘ  
DO SZKOŁY!
NOWA TRAMPOLINA SZEŚCIOLATKA   
to zestaw edukacyjny przeznaczony do pracy 
z dziećmi, które realizują roczne przygotowanie 
przedszkolne. Pakiet:

kształtuje dojrzałość emocjonalno-społeczną,
 przygotowuje do nauki pisania, czytania i liczenia,
 wprowadza elementy zabaw z kodowaniem.

Karty pracy
Pięcioczęściowy zestaw kolorowych 
materiałów i kart zadaniowych 

Unikatowe komiksy o przygodach 
Trampolinka

Różnorodne ćwiczenia – 
poznawanie liter i liczb, nauka 
czytania, przygotowanie do pisania 

Wieloelementowe 
ilustracje społeczno-
przyrodnicze

Kolorowe nalepki, 
oryginalne 
wycinanki, 
matematyczne gry 
z kostką

,

t
z

360 
kart pracy

PO RAZ PIERWSZY 

OKŁADKA  

JEST PLANSZĄ 

EDUKACYJNĄ
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Kącik artysty
Propozycje 40 pomysłów 
na prace manualno- 
-plastyczne

Zestaw gotowych ma-
teriałów na inspirujące 
zajęcia artystyczne

Okazja do malowania, wy-
cinania, sklejania i lepienia 
zgodnie z instrukcją

Karty wielokrotnego 
użytku – litery, cyfry, 
liczmany, domino, 
memory

My i nasz świat.  
Emocje 
i kompetencje 
społeczne
Książeczka wspierająca 
dziecko w kształtowaniu 
umiejętności społecznych

10 opowiadań o przy-
godach bliźniaczek – 
Mai i Zuzi

Nauka rozpoznawania 
i nazywania emocji, 
radzenia sobie z trudnymi 
reakcjami oraz nawią-
zywania dobrych relacji 
społecznych 

Zabawy 
z kodowaniem
Wyjątkowy zeszyt ćwi-
czeń dla dzieci sześcio-
letnich przygotowujący 
do nauki programowania

Treści edukacyjne roz-
wijające umiejętność 
logicznego myślenia oraz 
kodowania

Ciekawe zadania, koloro-
we ilustracje oraz stop-
niowanie trudności, czyli 
nauka przez zabawę

Znam litery 
i liczby
Ćwiczenia w pisaniu 
pojedynczych liter i cyfr 
po śladzie i samodzielnie, 
a następnie sylab 
i prostych wyrazów

Krótkie teksty do 
czytania z poznanych liter 

Ciekawe zadania 
matematyczno-logiczne

Dla dziecka

ZESZYT  
DODATKOWY
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Materiały dydaktyczne online  
do pobrania

 www.akademiaPWN.pl

rozkład materiału (wrzesień-czerwiec)
plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z odniesieniami  
do PP (wersja do edycji)
e-karty pracy (do wyświetlenia na rzutniku, tablicy, 
komputerze)
e-przewodniki metodyczne ze scenariuszami zajęć 
zestawy ćwiczeń ruchowych, porannych  
i gimnastycznych
e-booki z dodatkowymi kartami rozwijającymi 
informacje dla rodziców o nabytych umiejętnościach  
dziecka
program wychowania przedszkolnego
opinie/recenzje 
EduProgram PWN

Zapraszamy do strefy nauczyciela – nowej Akademii PWN!

Przewodniki metodyczne cz. 1-2
Dwuczęściowy niezbędnik każdego nauczyciela – unikatowy bank pomysłów  
na codzienne zajęcia dydaktyczne

Dodatkowe zabawy badawcze, muzyczne i ruchowe z grupą przedszkolną

Scenariusze metodą projektu

Teksty piosenek, wierszy i opowiadań o sympatycznym Trampolinku

Wskazówki z komentarzem specjalisty do opowiadań „My i nasz świat”

2 płyty muzyczne 
Dwuczęściowy zestaw płyt 
z ponad 100 utworami muzycznymi

Piosenki w wersji wokalnej 
i instrumentalnej

Muzyka klasyczna i ludowa

Nagrania odgłosów przyrody, 
pojazdów, brzmienia 
instrumentów

Tła muzyczne do inscenizacji

Dla nauczyciela

Program  
wychowania  
przedszkolnego
Program zgodny z aktualną podstawą 
programową:

zawiera sposoby realizacji celów zadań 
edukacyjnych, 

określa szczegółowo 
przewidywane 
osiągnięcia dzieci, 

wspomaga indywi-
dualizację procesu 
wspierania rozwoju 
przedszkolaków.

TYLKO U NAS!

ATRAKCYJNA KSIĄŻECZKA 

Z POMYSŁAMI  

PIOTRA KAI NA ZABAWY  

MUZYCZNO-RUCHOWE

A

Trening umiejętności 
społecznych
Zbiór ponad 50 ćwiczeń i zabaw 
dla nauczycieli wspierających rozwój 
społeczny dziecka

Nietuzinkowe gry i zabawy 
dla przedszkolaków – 
do wykorzystania zarówno 
w pracy indywidualnej, 
jak i grupowej

Praktyczny poradnik ze 
wskazówkami specjalisty 
umożliwiający zdobycie 
wymaganych kompetencji 
społecznych
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WYJĄTKOWE OPOWIADANIA W PRZEWODNIKACH

Dziesięć orzeszków wiewiórki
Do Trampolinka przybiegła wiewiórka Tonia. Była bardzo zdenerwowana.

– Hej hop, co się stało? 

– Och, Trampolinku! Nie pamiętam, gdzie schowałam dziesięć orzeszków. Mam tyle spiżarni, że już się 
pogubiłam. A orzeszki chciałam podarować babci. 

– Nie martw się – pocieszał wiewiórkę Trampolinek. – Jestem tropicielem śladów i wytropię twoje 
orzeszki.

Zabrał lupę i poszli do parku. Niestety, żadnych śladów nie było widać, bo zasłoniły je spadające liście. 
Ale Trampolinek nie rezygnował z poszukiwań. Wyjął notesik i ołówek. I jak prawdziwy detektyw zapytał:

– Co robiłaś tamtego dnia, kiedy schowałaś orzeszki? (…)

Urszula Piotrowska

okładka kart pracy to duża 
plansza ilustracyjno-edukacyjna 
– nauczyciel może ją wykorzystać 
do rozmowy z dziećmi

wesołe opowiadania o Trampolinku 
z przewodnika są inspiracją 
do plansz w formacie A3

dodatkowe ćwiczenia 
rozwijające na wewnętrznej 
stronie okładki – zadania 
kształtujące spostrzegawczość, 
umiejętności matematyczne 
lub grafomotoryczne

wyjątkowy materiał do 
samooceny dziecka i diagnozy 
dla nauczyciela – regularne 
wykonywanie ćwiczeń pozwala 
sprawdzić umiejętności 
przedszkolaków
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SKUTECZNA NAUKA CZYTANIA, PISANIA I LICZENIA

NAJLEPSZE PRZYGOTOW 

atrakcyjne historyjki 
obrazkowe zachęcają 
do poznawania liter

wyraz podstawowy 
z podziałem na sylaby 
i głoski – prezentacja 
w czytelnej i przejrzystej 
formie graficznej

pisanie liter po śladzie 
ułatwia powiększona 
liniatura

modele głoskowe 
zamieszczone pod 
rysunkami utrwalają 
analizę wyrazu

matematyka to zabawa – 
poznanie cyfry drukowanej 
i pisanej oraz liczby 
w aspekcie kardynalnym 
i porządkowym

pisanie liczb po śladzie 
ułatwia wzór cyfropodobny 
i powiększona kratka

ćwiczenia z szacowania, 
łączenia w zbiory 
i przeliczania elementów 
rozwijają i utrwalają 
zdolności matematyczne

14



Ja i moja rodzina

1.

GRAFOMOTORYKA – RĘKI GIMNASTYKA

ANIE  DO SZKOŁY

73

atrakcyjne ćwiczenia 
grafomotoryczne 
to przygotowanie 
do nauki pisania liter 
i cyfr

karty z wzorkami 
i szlaczkami 
literopodobnymi 
wprawiają rękę 
do pisania 

1. 2.

różnorodne zadania 
graficzne (rysowanie 
wzorów, po liniach, 
samodzielnie) 
wspomagają 
sprawność manualną 
sześciolatków

15



WIELOZMYSŁOWE POZNAWANIE PRZYRODY 

N – nauczanie 
wielozmysłowe

1.

Powietrze

36

2.

37

graficzna prezentacja 
żywiołów (powietrza, 
wody, ziemi i ognia) 
zachęca do obserwacji 
i poznawania świata

ciekawe wiersze 
i łatwe do wykonania 
doświadczenia rozwijają 
zainteresowania 
przyrodnicze

krótkie podsumowanie 
zajęć to zachęta 
do swobodnych 
wypowiedzi małych 
odkrywców

Uczenie się to coś zupełnie naturalnego i jednocześnie 
niezwykle zachwycającego.  To, co najbardziej pomocne 
w uczeniu się – dzieci odkrywają same. Poznają 
świat dzięki dziecięcej dociekliwości i ciągłemu 
stymulowaniu zmysłów. A rolą nauczyciela 
jest wspieranie ich wszechstronnego rozwoju 
i danie im tego, co najcenniejsze – czasu.
Magdalena Oleksy-Zborowska

ZA PAN BRAT Z PRZYRODĄ 

Webinarium „Edukacja przez zmysły” dostępne  
na stronie www.wszpwn.pl/webinarium1

16



OD RYSOWANIA DO KODOWANIA

12

1.

2.

3.

4.

A

B

C

20

1.

7

3.

Zielone 

A 

proste ćwiczenia 
z kodem to wstęp do 
nauki programowania

od kredki do kodu, 
czyli stopniowanie 
trudności 

zadania z elementami 
kodowania wspierają 
rozwój logicznego 
myślenia 

NASZA PROPOZYCJA 

TO PIĄTEK  

Z KODOWANIEM  

– 40 ZADAŃ  

NA 40 TYGODNI ROKU 

PRZEDSZKOLNEGO!

 I MATEMATYKĄ  



PIĘCIOLATEK 
POZNAJE ŚWIAT!
NOWA TRAMPOLINA PIĘCIOLATKA  
to zestaw edukacyjny przeznaczony dla dzieci 5-letnich, 
który pozwala na wielozmysłowe angażowanie dziecka 
podczas nauki i zabawy. Pakiet:

rozwija logiczne myślenie i umiejętności 
matematyczne,
kształtuje sprawność manualną,
zapoznaje z obrazem graficznym litery i liczby.

Karty pracy
Czteroczęściowy zestaw kolorowych 
materiałów i kart zadaniowych

Ćwiczenia wspierające 
spostrzegawczość, logiczne myślenie 
i zdolności matematyczne

Ciekawe karty 
kształtujące sprawność 
grafomotoryczną

Atrakcyjna 
szata graficzna 
– Trampolinek 
poznaje litery 
i liczby 

etnich, 
iecka 

250 
kart pracy

PO RAZ PIERWSZY 

OKŁADKA  

JEST PLANSZĄ 

EDUKACYJNĄ

18



Kącik artysty
30 propozycji do zabaw 
plastyczno-technicznych

Okazja do rysowania, 
malowania, wyklejania 
i wydzierania

Pomysły na wykonanie 
papierowych zwierzątek, 
pierwszej książeczki, 
rakiety kosmicznej, ozdoby 
choinkowej, drzewa 
genealogicznego i laurek

Dodatkowo – projekt makiety 
miasteczka w formacie A3

My i nasz świat.  
Emocje 
i kompetencje 
społeczne
Książeczka wspierająca dziecko 
w kształtowaniu umiejętności 
społecznych

10 opowiadań o przygodach 
pięcioletniego Filipa i jego kolegów

Specjalnie przygotowane 
ćwiczenia dotyczące nazywania 
i rozpoznawania emocji, rozumienia 
dziecięcych zachowań i właściwego 
okazywania uczuć

Poznaję litery 
i liczby
Różnorodne ćwiczenia 
grafomotoryczne – 
od kolorowania, poprzez 
rysowanie, aż do pisania 
szlaczków literopodobnych

Polecenia wspierające naukę 
czytania

Zadania na przeliczanie, 
orientację przestrzenną 
i logiczne myślenie

 

ZESZYT  
DODATKOWY

Dla dziecka
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Materiały dydaktyczne online  
do pobrania

 www.akademiaPWN.pl

rozkład materiału (wrzesień-czerwiec)
plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z odniesieniami  
do PP (wersja do edycji)
e-karty pracy (do wyświetlenia na rzutniku, tablicy, 
komputerze)
e-przewodniki metodyczne ze scenariuszami zajęć 
zestawy ćwiczeń ruchowych, porannych  
i gimnastycznych
e-booki z dodatkowymi kartami rozwijającymi 
informacje dla rodziców o nabytych umiejętnościach  
dziecka
program wychowania przedszkolnego
opinie/recenzje 
EduProgram PWN

Zapraszamy do strefy nauczyciela – nowej Akademii PWN!

Przewodniki metodyczne cz. 1-2
Dwuczęściowy niezbędnik każdego nauczyciela – unikatowy bank 
pomysłów na codzienne zajęcia dydaktyczne

Dodatkowe zabawy badawcze, muzyczne i ruchowe z grupą przedszkolną

Scenariusze metodą projektu

Teksty piosenek, wierszy i opowiadań o sympatycznym Trampolinku

Wskazówki z komentarzem specjalisty do opowiadań „My i nasz świat”

2 płyty muzyczne
Dwuczęściowy zestaw płyt 
z ponad 100 utworami muzycznymi

Piosenki w wersji wokalnej 
i instrumentalnej

Muzyka klasyczna i ludowa

Nagrania odgłosów przyrody, 
pojazdów, brzmienia 
instrumentów

Tła muzyczne do inscenizacji

Dla nauczyciela

Program  
wychowania  
przedszkolnego
Program zgodny z aktualną podstawą 
programową:

zawiera sposoby realizacji celów zadań 
edukacyjnych, 

określa szczegółowo 
przewidywane 
osiągnięcia dzieci, 

wspomaga indywi-
dualizację procesu 
wspierania rozwoju 
przedszkolaków.

Trening umiejętności 
społecznych
Zbiór ponad 50 ćwiczeń i zabaw 
dla nauczycieli wspierających rozwój 
społeczny dziecka

Nietuzinkowe gry i zabawy 
dla przedszkolaków – 
do wykorzystania zarówno 
w pracy indywidualnej, 
jak i grupowej

Praktyczny poradnik ze 
wskazówkami specjalisty 
umożliwiający zdobycie 
wymaganych kompetencji 
społecznych

TYLKO U NAS!

ATRAKCYJNA KSIĄŻECZKA 

Z POMYSŁAMI  

PIOTRA KAI NA ZABAWY  

MUZYCZNO-RUCHOWE

A
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ĆWICZENIA ŁĄCZĄCE WIELE UMIEJĘTNOŚCI
1.  

K Z

L

S
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F

BP

M

O

1. 2.

pa-ta-taj

 
 
 
 

2.  
 

1. 8  

8
1. C

C
CYRK

pomysłowe zadania sprawdzające 
przygotowane w formie atrakcyjnej zabawy 

obraz graficzny 
litery i liczby jest 
przygotowaniem 
do nauki czytania

wydzieranki i wyklejanki 
liter i liczb – świetna 
zabawa wspomagająca 
sprawność manualną

ZABAWA I NAUKA

karty pracy 
wspomagające rozwój 
wielu umiejętności – 
grafomotorycznych, 
matematycznych, 
przyrodniczych

wyjątkowa gra 
z Trampolinkiem 
kształtuje percepcję 
słuchową i motorykę 
małą

zabawy grafomotoryczne 
związane z mapą Polski
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1.  
 

 

INSPIRUJĄCE ZABAWY MATEMATYCZNE
1. 2.

I – indywidualne 
podejście

TWÓRCZE POMYSŁY NA 

Ćwiczenia zróżnicowane pod kątem 
stopniowania trudności dają nauczycielowi 
szansę na obserwację rozwoju dziecka. 
Najpierw łatwiejsze, potem trudniejsze zadania 
pozwalają pedagogom realizować na zajęciach 
elementy indywidualizacji nauczania, 
a dzieciom – osiągać sukcesy i unikać 
porażek.
Magdalena Chlebowska 

inspirujące ćwiczenia 
z Trampolinkiem utrwalają 
orientację przestrzenną 

proste zadania z treścią  
wspomagają zdolności 
matematyczne

zadania z przeliczania elementów, 
porównywania i określania 
rozwijają logiczne myślenie

22



MALI ARTYŚCI DO DZIEŁA

© PWN Wydawnictwo Szkolne 26

© PWN Wydawnictwo Szkolne 32samodzielne projektowanie 
– stworzenie miasteczka 
własnych marzeń 

 NAUKĘ I DZIAŁANIE

PLANSZA  

A3

oryginalne pomysły na laurki 
dla najbliższych

prace przestrzenne i konstrukcyjne – 
propozycje atrakcyjnych materiałów 
na zajęcia plastyczno-techniczne 

23



CZTEROLATEK 
ODKRYWA I EKSPERYMENTUJE!
NOWA TRAMPOLINA CZTEROLATKA  
to zestaw edukacyjny przeznaczony dla dzieci 4-letnich, który pozwala 
na wielozmysłowe angażowanie dziecka podczas nauki i zabawy. Pakiet:

zachęca do samodzielnych doświadczeń,
rozwija myślenie przyczyno-skutkowe, 
wspomaga rozwój mowy.

Kącik artysty
Propozycje 32 ciekawych prac plastyczno-technicznych

Stosowanie różnych technik – rysowanie, malowanie, wyklejanie 

Inspiracje do wykonania portretu Pani Jesieni, laurki dla babci 
i dziadka, a nawet prostego instrumentu muzycznego

Dodatkowo – projekt placu zabaw w formacie A3

My i nasz świat.  
Emocje i kompetencje społeczne
Książeczka z 10 opowiadaniami, których akcja rozgrywa się w grupie przedszkolnej

Inspiracja do rozmowy na temat rozpoznawania własnych uczuć i emocji oraz relacji z rówieśnikami

Polecenia i zadania dla dziecka ściśle związane z treścią danego opowiadania

Karty pracy
Trzyczęściowy zestaw atrakcyjnych materiałów i ćwiczeń

Historyjki obrazkowe kształtujące myślenie przyczyno-skutkowe oraz kompetencje społeczne

Ćwiczenia do rysowania po śladzie usprawniające grafomotorykę

Interesujące polecenia matematyczne – z przeliczania elementów, porównywania i orientacji przestrzennej 

Ilustracje przyrodnicze zachęcające do poznawania otaczającego świata

K t

d k l

j

Dla dziecka

80 
kart pracy

PO RAZ PIERWSZY 

OKŁADKA  

JEST PLANSZĄ 

EDUKACYJNĄ
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Materiały dydaktyczne online  
do pobrania

 www.akademiaPWN.pl

rozkład materiału (wrzesień-czerwiec)
plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z odniesieniami  
do PP (wersja do edycji)
e-karty pracy (do wyświetlenia na rzutniku, tablicy, 
komputerze)
e-przewodniki metodyczne ze scenariuszami zajęć 
zestawy ćwiczeń ruchowych, porannych  
i gimnastycznych
e-booki z dodatkowymi kartami rozwijającymi 
informacje dla rodziców o nabytych umiejętnościach  
dziecka
program wychowania przedszkolnego
opinie/recenzje 
EduProgram PWN

Zapraszamy do strefy nauczyciela – nowej Akademii PWN!

Przewodniki metodyczne cz. 1-2
Dwuczęściowy niezbędnik każdego nauczyciela – unikatowy bank 
pomysłów na codzienne zajęcia dydaktyczne

Dodatkowe zabawy badawcze, muzyczne i ruchowe z grupą przedszkolną

Scenariusze metodą projektu

Teksty piosenek, wierszy i opowiadań o sympatycznym Trampolinku

Wskazówki z komentarzem specjalisty  
do opowiadań „My i nasz świat”

2 płyty muzyczne
Dwuczęściowy zestaw płyt  
z ponad 100 utworami muzycznymi

Piosenki w wersji wokalnej 
i instrumentalnej

Muzyka klasyczna i ludowa

Nagrania odgłosów przyrody, 
pojazdów, brzmienia 
instrumentów

Tła muzyczne do inscenizacji 

Dla nauczyciela

Trening umiejętności 
społecznych
Zbiór ponad 50 ćwiczeń i zabaw 
dla nauczycieli wspierających rozwój 
społeczny dziecka

Nietuzinkowe gry i zabawy 
dla przedszkolaków – 
do wykorzystania zarówno 
w pracy indywidualnej, 
jak i grupowej

Praktyczny poradnik ze 
wskazówkami specjalisty 
umożliwiający zdobycie 
wymaganych kompetencji 
społecznych

Program  
wychowania  
przedszkolnego
Program zgodny z aktualną podstawą 
programową:

zawiera sposoby realizacji celów zadań 
edukacyjnych, 

określa szczegółowo 
przewidywane 
osiągnięcia dzieci, 

wspomaga indywi-
dualizację procesu 
wspierania rozwoju 
przedszkolaków.

TYLKO U NAS! 

ATRAKCYJNA KSIĄŻECZKA 

Z POMYSŁAMI  

PIOTRA KAI NA ZABAWY  

MUZYCZNO-RUCHOWE

czterolatka

 PIOSENKI  
I UTWORY DO SŁUCHANIA 

Nowa

czterola

A
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ZADANIA LOGICZNO-MATEMATYCZNE

historyjki obrazkowe zachęcają dzieci do wypowiadania się 
i uczą myślenia przyczynowo-skutkowego

zadania wspomagające orientację 
przestrzenną – określanie położenia 
przedmiotów w przestrzeni oraz 
różnicowanie strony prawej i lewej

ćwiczenia z przeliczania 
i porównywania elementów 
uczą logicznego myślenia 

uzupełnianie ilustracji zgodnie 
z poleceniem

rysunkowy przepis 
na szarlotkę to 
doskonałe zadanie 
matematyczne – 
uczy przeliczania 
i przybliża 
podstawowe 
jednostki miary 
objętości (szklanka, 
łyżka) 

SKUTECZNE EDUKACYJNE  

26
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ZABAWY PLASTYCZNE

Trampolinek jako zakładka do książki 
– gotowa pomoc dla każdego dziecka

różnorodne techniki plastyczne to wstęp 
do wyrażania dziecięcej ekspresji twórczej 

samodzielnie uzupełnianie ilustracji 
daje satysfakcję i buduje poczucie 
własnej wartości

projektowanie na wielkoformatowej planszy 
wymarzonego placu zabaw

ROZWIĄZANIA   

PLANSZA  

A3
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  Na  

BYSTRE OCZY, SPRAWNE RĘCE

wyszukiwanie 
elementów rozwija 
percepcję wzrokową 
i koncentrację uwagi

przeliczanie 
ukrytych rysunków 
i uzupełnianie 
obrazka nalepkami 
kształtuje 
umiejętności 
matematyczne 
i manualne

zabawy na spostrzegawczość, 
czyli wyszukiwanie na ilustracji 
konkretnych elementów 

rysowanie, 
wycinanie 
nożyczkami 
oraz wyklejanie 
ilustracji wspomaga 
sprawność 
manualną dziecka 

ćwiczenia do rysowania po śladzie usprawniają motorykę dłoni 
i przygotowują do nauki pisania

KSZTAŁCENIE NOWYCH  

28
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O – odkrywanie  
siebie i świata 

ODKRYWANIE PRZYRODY

Pierwszą rzeczą, którą edukacja powinna 
zapewnić jest otoczenie, w którym dziecko 
mogłoby rozwijać siły dane mu przez naturę (…) 
Rozwój dokonuje się podczas doznań 
w otoczeniu (Maria Montessori). Ciekawa 
organizacja kontaktu dzieci ze światem 
przyrody może być nie tylko źródłem wiedzy 
i nowych wrażeń, lecz także wielu emocji. 
Dzięki nim zwykły trawnik w przedszkolnym 
ogrodzie stanie się miejscem wspaniałych 
dziecięcych przygód i wielkich, 
indywidualnych odkryć.
Iwona Brylińska 

 UMIEJĘTNOŚCI

twórcze polecenia 
zachęcają do 
samodzielnego 
przeprowadzania 
doświadczeń

atrakcyjne zdjęcia 
i kolaże przybliżają 
kolorowy i fascynujący 
świat przyrody
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TRZYLATEK
BAWI SIĘ I UCZY!
NOWA TRAMPOLINA TRZYLATKA  
to zestaw edukacyjny przeznaczony dla dzieci 3-letnich, 
który pozwala na wielozmysłowe angażowanie dziecka 
podczas nauki i zabawy. Pakiet:

kształtuje sprawność manualną,
wspomaga rozwój społeczno-emocjonalny, 
rozbudza wyobraźnię i potencjał twórczy.

Kącik artysty
Ponad 20 propozycji ciekawych i kreatywnych prac 
plastyczno-technicznych

Stosowanie różnych technik – dziecko rysuje, maluje, 
wykleja

Pomysły na wykonanie kolorowych darów jesieni, 
ozdób na choinkę, laurki dla babci czy figurki słonia. 

Dodatkowo – projekt stawu dla wesołych żabek 
w formacie A3

Karty pracy
Dwuczęściowy zestaw 
kolorowych kart pracy

Proste labirynty i rysunki do 
rysowania po śladzie – zabawy 
grafomotoryczne

Pierwsze zadania matematyczne 
– dostrzeganie rytmów 
i porównywanie wielkości 
i kształtu

Kolorowe ilustracje, historyjki 
i zdjęcia to zachęta do 
samodzielnych wypowiedzi

-letnich, 
ziecka 

Dla dziecka

e

64 
karty pracy

My i nasz świat. Emocje i kompetencje społeczne
Książeczka z 10 opowiadaniami, których akcja rozgrywa się w najmłodszej grupie przedszkolnej

Inspiracja do rozmowy z dziećmi na temat adaptacji w nowym otoczeniu, rozpoznawania 
własnych uczuć i emocji oraz relacji z rówieśnikami

Polecenia i zadania dla dziecka ściśle związane z treścią opowiadań

PO RAZ PIERWSZY 

OKŁADKA  

JEST PLANSZĄ 

EDUKACYJNĄ
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Materiały dydaktyczne online  
do pobrania

 www.akademiaPWN.pl

rozkład materiału (wrzesień-czerwiec)
plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z odniesieniami  
do PP (wersja do edycji)
e-karty pracy (do wyświetlenia na rzutniku, tablicy, 
komputerze)
e-przewodniki metodyczne ze scenariuszami zajęć 
zestawy ćwiczeń ruchowych, porannych  
i gimnastycznych
e-booki z dodatkowymi kartami rozwijającymi 
informacje dla rodziców o nabytych umiejętnościach  
dziecka
program wychowania przedszkolnego
opinie/recenzje 
EduProgram PWN

Zapraszamy do strefy nauczyciela – nowej Akademii PWN!

Przewodniki metodyczne cz. 1-2
Dwuczęściowy niezbędnik każdego nauczyciela – unikatowy bank 
pomysłów na codzienne zajęcia dydaktyczne

Dodatkowe zabawy badawcze, muzyczne i ruchowe z grupą przedszkolną

Scenariusze metodą projektu

Teksty piosenek, wierszy i opowiadań o sympatycznym Trampolinku

Wskazówki z komentarzem specjalisty do opowiadań „My i nasz świat”

2 płyty muzyczne
Dwuczęściowy zestaw 
płyt z ponad 100 utworami 
muzycznymi

Piosenki w wersji wokalnej 
i instrumentalnej

Muzyka klasyczna i ludowa

Nagrania odgłosów przyrody, 
pojazdów, brzmienia 
instrumentów

Tła muzyczne do inscenizacji

Dla nauczyciela

Trening umiejętności 
społecznych
Zbiór ponad 50 ćwiczeń i zabaw 
dla nauczycieli wspierających rozwój 
społeczny dziecka

Nietuzinkowe gry i zabawy 
dla przedszkolaków – 
do wykorzystania zarówno 
w pracy indywidualnej, 
jak i grupowej

Praktyczny poradnik ze 
wskazówkami specjalisty 
umożliwiający zdobycie 
wymaganych kompetencji 
społecznych

Program  
wychowania  
przedszkolnego
Program zgodny z aktualną podstawą 
programową:

zawiera sposoby realizacji celów zadań 
edukacyjnych, 

określa szczegółowo 
przewidywane 
osiągnięcia dzieci, 

wspomaga indywi-
dualizację procesu 
wspierania rozwoju 
przedszkolaków.

TYLKO U NAS! 

ATRAKCYJNA KSIĄŻECZKA 

Z POMYSŁAMI  

PIOTRA KAI NA ZABAWY  

MUZYCZNO-RUCHOWE

 PIOSENKI  
I UTWORY DO SŁUCHANIA 

Nowa

trzylatka
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WYJĄTKOWE INSCENIZACJE W PRZEWODNIKACH

Trampolinek ratuje kotka

Występują: Trampolinek, 
lalka Anielka, Zajączek, 
Kotek.

Rekwizyty: drzewo (może 
być tylko gałąź), drabina.

Na gałęzi siedzi Kotek, 
pod drzewem lalka Anielka 
i Zajączek, którzy, wołając 
Trampolinka, obracają się 
we wszystkich kierunkach.

Lalka Anielka: Trampolinku!

Zajączek: Trampolinku!

Trampolinek: (niewidoczny, 
spoza sceny) Kto mnie woła, 
hej, hop?

Anielka i Zajączek: My!

Trampolinek: Jacy my?

Lalka Anielka: Lala Anielka!

Zajączek: I Zajączek! 

Trampolinek: Już pędzę! 
(wbiega zdyszany) Jestem, 
co się stało?

Lalka Anielka: Musimy 
ratować Kotka. 

Kotek: Miau, miau!

Zajączek: Wdrapał się 
na drzewo i chyba nie 
może zejść.

Trampolinek: Będziemy 
dzielnymi strażakami 
i zdejmiemy kotka z gałęzi!

Lalka Anielka: Ale jak tam 
wejdziemy?

Trampolinek: Po drabinie, 
hej, hop! W sali maluchów 
stoi wóz strażacki. 
Na pewno pożyczy nam 
swoją drabinę. (…)

Urszula Piotrowska

Tra

Wy
lalka
Kot

Rek
być

Na
pod
i Za
Tram
we

Lalk

Zają

Tram
spo

KSZTAŁTOWANIE INTELIGE 

plansza edukacyjna inspiruje 
do zabawy w teatr
plansza edukacyjna inspiruje 
do zabawy w teatr

45© PWN Wydawnictwo Szkolne

 

pierwsze ćwiczenia 
grafomotoryczne wplecione 
w ilustrację rozwijają 
sprawność manualną 
i umożliwiają dziecku 
współtworzenie obrazka

dwuelementowe puzzle 
uczą najmłodszych 
spostrzegawczości 
i koordynacji wzrokowo- 
-ruchowej
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„MY I NASZ ŚWIAT” – PIERWSZE EMOCJE

6 7

Po

C  

 

 

 

 

 

R – rozwój emocjonalny  
i społeczny

opowiadania emocjonalno-
-społeczne zachęcają 
do pierwszych rozmów 
z najmłodszymi

karty zadaniowe do 
opowiadań inspirują 
do działań związanych 
z określoną tematyką 

Dbamy o rozwój umiejętności i kompetencji 
społecznych, które pomagają dziecku 
w tworzeniu dobrych relacji z otoczeniem. 
Opowiadania wraz z ćwiczeniami są doskonałą 
inspiracją do rozmowy z przedszkolakami 
m.in. na temat różnych sytuacji dnia 
codziennego, adaptacji w nowym otoczeniu, 
rozpoznawania własnych uczuć i emocji oraz 
kontaktów z rówieśnikami. 
Magdalena Kosecka

NCJI EMOCJONALNEJ
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WYJĄTKOWA ZABAWA 
DLA NAJMŁODSZYCH! 
NOWA TRAMPOLINA DLA NAJMŁODSZYCH   
to zestaw edukacyjny przeznaczony dla dzieci rozpoczynających edukację 
przedszkolną. Pakiet:

zachęca do spontanicznej aktywności,
rozwija sprawność manualną,
uwzględnia możliwości i potrzeby najmłodszych przedszkolaków.

Kącik artysty
Zestaw pomysłów plastycznych 
dla najmłodszych przedszkolaków

Pierwsze próby malowania 
i rysowania

Kształtowanie ekspresji 
plastycznej i rozwijanie motoryki 
małej 

Kolorowe rysunki wspomagające 
rozwój mowy

Karty pracy
Wielkoformatowy blok z kartami pracy 
dla najmłodszych

Proste, nieszablonowe ćwiczenia 
kształtujące sprawność manualną

Pomysły zachęcające do twórczej 
aktywności

Materiały dostosowane do potrzeb 
i umiejętności najmłodszych 

Nalepki, duży format kart oraz możliwość 
ich wyrywania to świetna zabawa 
dla maluchów

Dla dziecka

ZAPOWIEDŹ

24 
karty pracy 
w formacie A3

karty
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Materiały dydaktyczne online  
do pobrania

 www.akademiaPWN.pl

rozkład materiału (wrzesień-czerwiec)
plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z odniesieniami 
do PP (wersja do edycji)
e-przewodnik z bankiem pomysłów
szablony
program wychowania przedszkolnego
opinie/recenzje 
EduProgram PWN

Zapraszamy do strefy nauczyciela – nowej Akademii PWN!

Zabawy. Bank pomysłów
Niezbędnik każdego nauczyciela z propozycjami przedszkolnych zajęć 

Zabawy rozwijające umiejętności językowe, grafomotoryczne, 
matematyczne i społeczne

Scenariusze z praktycznymi wskazówkami i komentarzami metodycznymi

Teksty piosenek, wierszy i opowiadań o sympatycznym Trampolinku

Wzory szablonów do kserowania

2 płyty muzyczne
Dwuczęściowy zestaw płyt  
z ponad 100 utworami 
muzycznymi

Piosenki  i zabawy w wersji 
wokalnej i instrumentalnej

Hopsanki i śpiewanki z muzyką 
do ruchu

Nagrania odgłosów przyrody, 
pojazdów, zwierząt

Tła muzyczne do inscenizacji 

Dla nauczyciela

!

Trening umiejętności 
społecznych
Zbiór ponad 50 ćwiczeń i zabaw 
dla nauczycieli wspierających rozwój 
społeczny dziecka

Nietuzinkowe gry i zabawy 
dla przedszkolaków – 
do wykorzystania zarówno 
w pracy indywidualnej, 
jak i grupowej

Praktyczny poradnik ze 
wskazówkami specjalisty 
umożliwiający zdobycie 
wymaganych kompetencji 
społecznych

Program  
wychowania  
przedszkolnego
Program zgodny z aktualną podstawą 
programową:

zawiera sposoby realizacji celów zadań 
edukacyjnych, 

określa szczegółowo 
przewidywane 
osiągnięcia dzieci, 

wspomaga indywi-
dualizację procesu 
wspierania rozwoju 
przedszkolaków.

TYLKO U NAS!

ATRAKCYJNA KSIĄŻECZKA 

Z POMYSŁAMI  

PIOTRA KAI NA ZABAWY  

MUZYCZNO-RUCHOWE

dla najmłodszych

 PIOSENKI  
I UTWORY DO SŁUCHANIA 

Nowa

dla najmłodsodsodododododod zycha najmłłłodododododododododoooo y

A
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WIERSZOWANKI, RYSOWANKI, NAKLEJANKI

© PWN Wydawnictwo Szkolne 6Karta

Sukieneczki w paseczki
Przymierzały laleczki 
sukieneczki w paseczki.
W sukieneczkach w paseczki
zeskoczyły z półeczki.
Jedna woła do drugiej:
- Daj mi rączkę, laleczko!
W sukieneczkach w paseczki
zatańczymy kółeczko.

Dorota Gellner

© PWN Wydawnictwo Szkolne 22Karta

Piłka Oli
Duża piłka w kropki złote
ciągle skakać ma ochotę.
Raz jest w górze, raz jest w dole, 
do zabawy prosi Olę.
Duża piłka z grubym brzuszkiem
czasem chowa się pod łóżkiem.
Czasem toczy się po stole –
do zabawy prosi Olę.
Duża piłka figle płata, 
goni mamę, goni brata.
Ale z Olą skakać woli, 
bo to przecież piłka Oli!

Dorota Gellner

INNOWACYJNE POMYSŁY 
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OD SŁUCHANIA DO DZIAŁANIA
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© PWN Wydawnictwo Szkolne 11Karta © PWN Wydawnictwo Szkolne 5Karta

obrazek w powiązaniu 
z bajeczką inspiruje 
do samodzielnych 
wypowiedzi 
i kształtuje 
sprawność manualną 
najmłodszych 

Trampolinkowe zadania to 
zachęta do twórczych poszukiwań 
i spontanicznych działań

proste pomysły na atrakcyjne 
zabawy wspomagają koordynację 
wzrokowo-ruchową

 DLA MALUCHÓW
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WSPÓLNE KRĘGI TEMATYCZNE

ŁATWA PRACA W GRUPACH  

Miesiąc TRZYLATEK CZTEROLATEK PIĘCIOLATEK SZEŚCIOLATEK

w
rz

es
ie

ń

    1. Nasze przedszkole     1. Wesołe przedszkole     1. Moje przedszkole     1. Moje przedszkole

  2. Wszyscy razem   2. Razem jest wesoło   2. Ja i ty to my   2. Ja i ty to my

  3. Jestem przedszkolakiem   3. To ja   3. To jestem ja   3. To jestem ja

  4. Witamy Panią Jesień   4. Kosz Pani Jesieni   4. Lecą liście kolorowe   4. Lecą liście kolorowe

pa
źd

zi
er

ni
k

  5. Moja rodzina   5. Moja rodzina i ja   5. Ja i moja rodzina   5. Ja i moja rodzina

  6. Światło czerwone, światło zielone   6. Droga do przedszkola   6. Bezpieczna droga do przedszkola   6. Bezpieczna droga do przedszkola

  7. Jesień za oknem   7. Leśne odgłosy   7. Jesień w parku i w lesie   7. Jesień w parku i w lesie

  8. Nasze zabawki   8. Kącik zabawek   8. Pobaw się ze mną   8. Pobaw się ze mną

lis
to

pa
d

  9. Kapryśna pogoda   9. Kap, kap, kap   9. Jesienny deszcz   9. Jesienny deszcz

10. Mali konstruktorzy 10. Jakie to ciekawe! 10. Ciekawe, dlaczego… 10. Ciekawe, dlaczego…

 11. Mój przyjaciel zwierzak  11. Nasze zwierzaki  11. Mój zwierzak  11. Mój zwierzak

12. Dzień Pluszowego Misia 12. Idę z misiem do przedszkola 12. Dzień Pluszowego Misia 12. Dzień Pluszowego Misia

gr
ud

zi
eń

13. Czekamy na Mikołaja 13. Mikołaju, czekamy! 13. Listy do Mikołaja 13. Listy do Mikołaja

14. Teatrzyk przedszkolaka 14. Zabawa w teatr 14. Zapraszamy na teatrzyk 14. Zapraszamy na teatrzyk

15. Zwierzęta zimą 15. Tropy na śniegu 15. Ślady na śniegu 15. Ślady na śniegu

16. Wesoła choinka 16. Stroimy choinkę 16. Świąteczne drzewko 16. Świąteczne drzewko

st
yc

ze
ń

17. W krainie bajek 17. Bajki, baśnie, bajeczki 17. Dawno, dawno temu 17. Dawno, dawno temu

18. Bal karnawałowy 18. Karnawałowe stroje 18. Zabawa karnawałowa 18. Zabawa karnawałowa

19. Dzień Babci i Dzień Dziadka 19. Prezenty dla babci i dziadka 19. Święto babci i dziadka 19. Święto babci i dziadka

20. Kto tu mieszka? 20. Czyj to dom? 20. Gdzie mieszkasz? 20. Gdzie mieszkasz?

lu
ty

21. Śmiech to zdrowie 21. Lubimy się śmiać 21. Tydzień uśmiechu 21. Tydzień uśmiechu

22. Eksperymentujemy 22. Lubimy eksperymentować 22. Mali badacze 22. Mali badacze

23. Idziemy na sanki 23. Zimowe zabawy 23. Zabawy na śniegu 23. Zabawy na śniegu

24. Poznajemy różne zawody 24. Kim będę, gdy dorosnę? 24. Poznajemy zawody 24. Poznajemy zawody

m
ar

ze
c

25. Lubimy rysować i malować 25. Bawimy się kolorami 25. Kolorowy świat 25. Kolorowy świat

26. Lubimy śpiewać i grać 26. Poznajemy instrumenty 26. Muzyka wokół nas 26. Muzyka wokół nas

27. Wiosna, wiosna 27. Szukamy wiosny 27. Nadchodzi wiosna 27. Nadchodzi wiosna

28. Wiosenne porządki 28. Wiosenne porządki 28. Wiosenne sprzątanie 28. Wiosenne sprzątanie

kw
ie

ci
eń

29. Wesołe pisanki 29. Malujemy pisanki 29. Jajka malowane 29. Jajka malowane

30. Dzień i noc 30. Dzień i noc 30. Dzień i noc 30. Dzień i noc

31. Mali ekolodzy 31. Kodeks małego ekologa 31. Dbamy o naszą planetę 31. Dbamy o naszą planetę

32. Kolorowe witaminy 32. Dbamy o zdrowie 32. W zdrowym ciele zdrowy duch 32. W zdrowym ciele zdrowy duch

m
aj

33. Mój dom 33. Kto ty jesteś? Polak mały! 33. Mieszkam w Polsce 33. Mieszkam w Polsce

34. Na wiejskim podwórku 34. Na wiejskim podwórku 34. Na wsi 34. Na wsi

35. Dla mamy i taty 35. Zabawy z mamą i tatą 35. Święto Mamy i Taty 35. Święto Mamy i Taty

36. Idziemy do zoo 36. Wycieczka do zoo 36. W zoo 36. W zoo

cz
er

w
ie

c

37. Dzień Dziecka 37. Dzień Dziecka 37. Dzień Dziecka 37. Dzień Dziecka

38. Ile nóg ma stonoga? 38. Co w trawie piszczy? 38. Świat owadów 38. Świat owadów

39. Słoneczne lato 39. Bezpieczne wakacje 39. Uroki lata 39. Uroki lata

40. Jedziemy na wakacje 40. Pożegnanie przedszkola 40. Wakacje tuż-tuż 40. Wakacje tuż-tuż
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KOMFORT PRACY NAUCZYCIELA

MIESZANYCH

SCENARIUSZE ZAJ  – PA DZIERNIK

 TYDZIE  5    Ja i moja rodzina

PONIEDZIA EK   Temat: Ja w moim domu.

Zapis w dzienniku:
Aktywność poranna i popołudniowa: Wykonanie ćwiczenia w KP1 – rysowanie swojej rodziny. Zabawa słowna 
„Opowieść o moim domku”. Ćwiczenia poranne – Zestaw V. Zabawa konstrukcyjna z klockami „Domek moich marzeń”. 
Wykonanie ćwiczenia w KP1 – rysowanie serduszek zgodnie z poleceniem, porównywanie liczebności zbiorów. Zabawa 
ruchowa w parach „Budujemy nasz dom”.

Zajęcia główne: 1. Zajęcia plastyczne – w moim domu. Zabawa „Budujemy domek”. Praca plastyczna techniką wydzieranki 
„Mój domek”. Prezentacja i omówienie prac. Zabawa „Malujemy ściany”. Zabawa „Domek z kart”. 2. Zajęcia matematyczne 
– domy z figur. Zabawa ruchowa „Figury do swoich domków”. Przypomnienie kształtów figur geometrycznych, układanie 
figur za pomocą wstążki. Oglądanie plansz z różnymi rodzajami budynków mieszkalnych. „Konstruuję dom” – układa nie 
domu z figur geometrycznych. Wspólne budowanie na dywanie domków z drewnianych klocków.

Zajęcia w ogrodzie: „Mój dom” – rysowanie kredą na chodniku. Zabawa ruchowa skoczna „Żabki”.

I Aktywność poranna i popołudniowa
Z a d a n i a  p o r a n n e
• Wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 1, s. 26) – ćwiczenia grafomotoryczne i plastyczne; rysowanie swojej rodziny.
• Zabawa słowna „Opowieść o moim domku”. Dzieci siedzą w kręgu. Turlają do siebie kłębek włóczki. Każda osoba 

chwyta nitkę, robi pętelkę na palcu i mówi: Lubię w moim domu... (np. moje zabawki), a następnie toczy kłębek do wybra-
nej osoby. W ten sposób utworzy się włóczkowa pajęczyna.

• Ćwiczenia poranne – Zestaw V (zob. Zestawy ćwiczeń porannych).

Z a d a n i a  p o p o ł u d n i o w e
• Zabawa konstrukcyjna „Domek moich marzeń”. Dzieci indywidualnie lub w zespołach układają budowlę z drewnia-

nych klocków.
• Wykonanie ćwiczenia w KP1 (ćw. 1, s. 27). Dzieci rysują serduszka w domkach zgodnie poleceniem – doskonalenie 

orientacji przestrzennej, rozwijanie logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności porównywania liczebności 
zbiorów.

• Zabawa ruchowa „Budujemy nasz dom”. Dzieci dobierają się w pary i stają naprzeciwko siebie. Podają sobie ręce i pod-
noszą wysoko tak, aby powstał dach. Następnie opuszczają ręce. Ćwiczenie powtarzają kilka razy. Dzieci mogą jedno-
cześnie wymawiać rytmicznie: Budujemy nasz dom!

II Zajęcia główne
Z a j ę c i a  1
Rodzaj zajęć: zajęcia plastyczne.
Temat: W moim domu.

Cele:
 – rozwijanie sprawności manualnych
 – kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 – rozwijanie wyobraźni.

Pomoce: ołówek, kolorowe kartki bloku rysunkowego, gazety, wykałaczki, skrawki materiałów, klej, karty do gry.

Przebieg zajęć:
1. Zabawa „Budujemy dom”. Dzieci stoją w kręgu, trzymając się za ręce. Na komendy N. wykonują odpowiednie czynności:

• Stawiamy dach – dzieci podchodzą do środka koła i ponoszą dłonie wysoko, następnie wracają na swoje miejsca
• Wstawiamy okienka – każde dziecko na wysokości swoich oczu rysuje palcem kształt okna
• Wstawiamy drzwi – dzieci zaznaczają kształt dużych drzwi.

ROZK AD MATERIA U

wrzesie
Moje przedszkole Ja i ty to my To jestem ja Lec  li cie kolorowe

1.
Witaj, przedszkolna przygodo!
KA, k. 2; KP1, s. 3 Ja i moi przyjaciele

Autoportret 
KP1, s. 14

Dary jesieni 
KP1, s. 18–19

2.
W naszej sali 
KP1, s. 4–5

Moje emocje 
KP1, s. 8

Jeden, czyli wyj tkowy 
KP1, s. 15

W sklepie warzywno- 
-owocowym   KP1, s. 20–21

3.
Tyle figur jest woko o
KP1, s. 6–7

Zgodnie bawimy si  z innymi 
KP1, s. 9

Nowe umiej tno ci
KP1, s. 16

Jesienny spacer
KA, k. 4; KP1, s. 22

4. Mam nowych przyjació
A jak alfabet 
KP1, s. 11–10

Skacz ca pi ka 
KP1, s. 17

Jesienny wiatr
KP1, s. 23

5. Spacer po przedszkolu
Odczuwam muzyk
KA, k. 3; KP1, s. 12–13 Oto ja!

Z koszykiem przez ogród
KP1, s. 24–25

pa dziernik

Ja i moja rodzina Bezpieczna droga 
do przedszkola Jesie  w parku i w ogrodzie Pobaw si  ze mn

1.
Ja w moim domu 
KP1, s. 26–27 Spotkanie z policjantem

Jesienne pejza e
KP1, s. 36 i s. 38

I jak indyk
KP1, s. 44

2. Moi najbli si
Wiem, jak przechodzi  przez 
ulic

Drzewa jesienn  por
KP1, s. 37 i s. 40–41; KA, k. 5–6  

Jesienny wir
KP1, s. 45

3.
E jak emu 
KP1, s. 28

Znam numery alarmowe
KP1, s. 32–33 

Jesienne zbiory z sadu, 
ogrodu i pola   KP1, s. 39

Robot Robert
KP1, s. 46

4.
Moja twarz 
KP1, s. 29

Kolory sygnalizatora
KP1, s. 30–31 

Je yk idzie do domku
KP1, s. 42–43 

Co b dzie dalej?
KP1, s. 47–48 

5. Jesienny portret rodzinny
Znaki na drodze
KP1, s. 34–35 

Jaka jest pogoda jesieni ?
KP1, s. 42–43 Moje zabawki

listopad
Jesienny deszcz Ciekawe, dlaczego… Mój zwierzak Dzie  Pluszowego Misia 

1.
W deszczowym rytmie
KP1, s. 49

11 listopada – ho d dzi  
Polska sk ada!   KA, k. 7

Zwierz ta i ich m ode
KP2, s. 4

Przedszkolaki i pluszaki
KP2, s. 6

2.
Ula i ufoludek
KP1, s. 50–51 

Jak powstaje cie ?
KP1, s. 52

Potrzeby zwierz t
KP2, s. 5 Bal dla misiów

3. Pomys  na deszczowe dni
Dlaczego piórko spada 
wolniej?   KP1, s. 53 Mój przyjaciel pies

Sen Misia
KP2, s. 7

4. Jesienny wietrzyk
Koty i ich psoty
KP1, s. 54

Na wiejskim podwórku
KP2, s. 3

Szyjemy misia
KP2, s. 8–9 

5. Jesienna zak adka
Segregujemy mieci
KP1, s. 55–56 Spotkanie z dogoterapeut

Bia y pluszak
KA, k. 8; KP2, s. 10

grudzie
Listy do Miko aja Zapraszamy na teatrzyk lady na niegu wi teczne drzewko

1.
Czekamy na Ciebie, 
Miko aju!   KP2, s. 11

Bajkowe maski
KA, s. 9

Tropem zwierz t
KP2, s. 20–21

Choinko, zosta  w ród nas
KP2, s. 26

2.
Kalendarz adwentowy
KP2, s. 12

miech to zdrowie!
KP2, s. 16–17

Jak dokarmiamy zwierz ta 
zim ?

Gwiazdy i gwiazdeczki
KP2, s. 27

3.
Czego jest wi cej?
KP2, s. 13

Jak wygl da teatr?
KP2, s. 16–17 Lepimy ba wana

Uk adamy wzory
KP2, s. 28

4.
Opowie ci pana le niczego
KP2, s. 14–15 

Czarny cie
KP2, s. 17 i s. 19

P jak pajac
KP2, s. 22–23 

Przygotowujemy si  do 
wi t

KA, s. 10–11 

5. Spotkanie z Miko ajem
Historia kaczki
KP2, s. 18

Co si  sta o z wod ?
KP2, s. 24–25

Wspólne kol dowanie
KP2, s. 29

stycze
Dawno, dawno temu… Zabawa karnawa owa wi to Babci i Dziadka Gdzie mieszkasz?

1.
Bal
KP2, s. 30–31 

L jak lody
KP2, s. 39–40 

Drzewo genealogiczne
KP2, s. 44 i s. 46–47 

D jak dom
KP2, s. 50

2.
Z ota rybka
KP2, s. 32–33

Maski karnawa owe
KP2, s. 38

Co lubi  robi  z dziadkiem?
KA, k. 13–14

Domy s  ró ne
KP2, s. 51–52

3.
Cztery r czki
KP2, s. 34–35 

Balonowe zabawy
KP2, s. 41–42 

W prawym górnym rogu
KP2, s. 45

Kocham Ci , Polsko!
KP2, s. 53

4.
Ksi niczki i rycerze
KP2, s. 36

Przygotowanie do balu 
karnawa owego   KP2, s. 43

Okazujemy szacunek starszym 
osobom   KP2, s. 48–49 

T jak tata Tymka
KP2, s. 54–55

5.
Królewska bi uteria
KA, k. 12; KP2, s. 37 W karnawale to s  bale! Dla naszych bab  i dziadków

Co si  znajduje w ka dym 
domu?   KP2, s. 56; KA, k. 15

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
pa dziernik

TEMAT TYGODNIA: JA I MOJA RODZINA

PONIEDZIAŁEK

Ja w moim 
domu

Aktywność poranna i popołudniowa
• wykonanie ćwiczenia z KP1 (ćw. 1, s. 26) – 

rysowanie swojej rodziny
• zabawa słowna „Opowieść o moim domku”
• ćwiczenia poranne – Zestaw V
• zabawa konstrukcyjna z klockami „Domek 

moich marzeń”
• wykonanie ćwiczenia z KP1 (ćw. 1, s. 27) – 

ryso wanie serduszek zgodnie z poleceniem, 
porównywanie liczebności zbiorów

• zabawa ruchowa w parach „Budujemy nasz dom”
Zajęcia główne

• zabawa „Budujemy domek”
• praca plastyczna – wydzieranka „Mój domek”
• prezentacja i omówienie prac
• zabawy: „Malujemy ściany”, „Domek z kart”
• zabawa ruchowa „Figury do swoich domków”
• przypomnienie kształtów figur geometrycznych, 

układanie figur za pomocą wstążki
• oglądanie plansz z różnymi rodzajami budyn-

ków mieszkalnych
• „Konstruuję dom” – układanie domu z figur 

geometrycznych
• wspólne budowanie na dywanie domków 

z drewnianych klocków
Zajęcia w ogrodzie

• „Mój dom” – rysowanie kredą na chodniku
• zabawa ruchowa skoczna „Żabki”

• wykonuje rysunek swojej rodziny
• słucha uważnie i wypowiada się 

swobodnie
• wznosi konstrukcje z klocków
• rozróżnia prawą i lewą stronę 
• uczestniczy w zabawach ruchowych
• wypowiada się w różnych techni-

kach plastycznych w postaci pro-
stych kompozycji

• dba o porządek
• wypowiada się na podany temat 

w zrozumiały sposób 
• jest sprawne fizycznie
• wznosi konstrukcje z kart
• rozróżnia podstawowe figury geo-

metryczne
• dysponuje sprawnością rąk
• współpracuje chętnie w grupie
• zna pomieszczenia w mieszkaniu

III 2; IV 8
III 8, 9; IV 2

I 6; IV 11
IV 14
I 5, 8
IV 8, 11

I 7
IV 2

I 5, 8, 9
I 7; IV 11
IV 12

I 7, 9; IV 8
III 5, 7
III 2; IV 5

WTOREK

Moi najbliżsi
Aktywność poranna i popołudniowa

• zabawa ze śpiewem „Ojciec Wirgiliusz”
• zabawa parateatralna „Rodzinne rozmowy 

telefoniczne”
• ćwiczenia poranne – Zestaw V
• gra w parach – wyszukiwanie takich samych 

obrazków
• ćwiczenia oddechowe „Dmuchamy baloniki”
• zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem 

„Siłacze”
Zajęcia główne

• zabawa paluszkowa „Rodzinka”
• rozmowa o członkach rodziny
• oglądanie zdjęć rodzinnych
• praca plastyczna „Moja rodzina” – rysowanie 

pastelami
• praca techniczno-plastyczna „Balonowa 

rodzina”
• wykonanie głów z nadmuchanych balonów
• zabawa dowolna z balonami
• zrobienie zdjęcia balonowej rodzinie
• wysłuchanie wiersza W mojej rodzinie
• zabawy w dom
• ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw IX

• umie się przedstawić
• stara się regulować oddech 
• potrafi wymienić członków rodziny
• wypowiada się za pomocą technik 

plastycznych
• rozwija sprawność manualną
• formułuje dłuższe wypowiedzi
• uczestniczy w zabawach grupowych
• wykazuje zainteresowanie fotografią
• rozwija sprawność wzrokowo-

-ruchową
• słucha uważnie wiersza
• zwraca uwagę na estetykę pracy
• dba o porządek
• ubiera się stosownie do pogody
• potrafi współdziałać w grupie
• lepi z piasku
• jest sprawne fizycznie
• przestrzega zasad bezpieczeństwa

III 3
IV 2
III 2; IV 2
II 4; IV 8

I 7, 9; IV 8
IV 2, 5
I 6; III 5, 7
IV 11, 19
I 9; IV 8

III 8; IV 3
I 7; IV 8
I 7
I 2; III 5; IV 18
III 5, 7
I 6; IV 11
I 5, 8, 9
III 5
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z rytmem wygrywanym przez N. na bębenku. Na przerwę w muzyce każde dziecko wchodzi do szarfy w takim kolorze, 
w jaki jest jego listek.

Z a j ę c i a  2
Rodzaj zajęć: zajęcia umuzykalniające.
Temat: Kalosze lubią deszcz, my też.

Cele:
 – wdrażanie do uważnego słuchania
 – kształtowanie poczucia rytmu
 – rozwijanie wyobraźni słuchowej i ruchowej
 – rozwijanie inwencji twórczej
 – doskonalenie umiejętności reagowania ruchem na dźwięki
 – nauka piosenki Spacer po dywanie.

Pomoce: kalosze dzieci (tyle par, ile dzieci), misie-przytulanki, CD.

Przebieg zajęć:
1. Słuchanie piosenki Spacer po dywanie (CD). N. prosi dzieci o uważne słuchanie treści piosenki, którą za chwilę odtworzy. 

Po wysłuchaniu prowadzi rozmowę kierowaną z dziećmi. Przykładowe pytania: O czym była ta piosenka? Kto szedł na 
spacer dookoła stołu? Dlaczego spacer nie odbywał się na dworze? Czy niebo może naprawdę płakać? Następnie dzieci 
uczą się słów 1. zwrotki i refrenu.

Spacer po dywanie
słowa: Dorota Gellner
muzyka: Krystyna Kwiatkowska

     1.       Kiedy niebo płacze,
idziemy na spacer
dookoła stołu
z piosenką wesołą. 

Ref.:   Idą parami 
lalki z misiami,
depczą dywan,
depczą dywan
z frędzelkami!
Idą parami
lalki z misiami,
a gumowe
piłki dwie
po podłodze
toczą się!

     2.       Choć za oknem dmucha,
nikt wiatru nie słucha,
chodzi dookoła
wycieczka wesoła.

Ref.:   Idą parami…

TYDZIE  9: Jesienny deszcz

• praca t• praca tp aca tp echnicznoechnicznoec c o plastyczplastyczp astycp y na „Balonna „Balona „ a o owaowa o a
rodzina”

• wykonanie głów z nadmuchanych balonów
• zabawa dowolna z balonami
• zrobienie zdjęcia balonowej rodzinie
• wysłuchanie wiersza W mojej rodzinie
• zabawy w dom
• ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw IX

• lepi z• lepi z epp piaskupiaskup as up
• jest sprawne fizycznie
• przestrzega zasad bezpieczeństwa

I 6; IV 1I 6; IV 16; 11
I 5, 8, 9
III 5

243PROJEKT 5: Zimowe eksperymentowanie

 PROJEKT 5:   ZIMOWE EKSPERYMENTOWANIE 
Projekt może być realizowany w styczniu ze względu na panujące warunki pogodowe.

Etap 1 
1. Temat został wybrany podczas rozmów z dziećmi o ulubionej porze roku.
2. Tworzenie siatki pytań – zapisywanie pytań przez N. na dużym arkuszu papieru. Dlaczego woda zamarza? Jak zimno 

musi być, aby woda zamarzła? Dlaczego z nieba spada deszcz? Dlaczego pada śnieg? Dlaczego śnieg nie pada latem? Czym 
jest grad? Jak wyglądają śnieżynki pod lupą? Czy mróz maluje okna? Dlaczego tworzy się para, gdy dmuchamy na okno? 
Dlaczego para szybko znika? Jak rozpuścić lód? 

3. Zapisywanie wypowiedzi dzieci na temat obserwacji wody zimą.
4. Stawianie hipotez badawczych – próby odpowiedzi na postawione przez dzieci pytania. 
5. Tworzenie kolekcji – gromadzenie słoików, lup, termometrów, pipetek, zamrażarki. 

Etap II
1. Ustalenie, jak i gdzie można zweryfikować postawione pytania i hipotezy. Kto może pomóc w uzyskaniu odpowiedzi? 

Dzieci proponują osoby, które mogą zostać ekspertami i odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania, np. nauczyciel 
(przyrody), laborant.

2. Planowanie wycieczek do: laboratorium, parku i lodowiska.
3. Aktywność badawcza dzieci z wykorzystaniem: lup, termometrów, słoików, woreczków, lusterek.
4. Tworzenie ankiet. Przeprowadzenie wywiadów z meteorologiem i nauczycielem przyrody. Uzyskanie odpowiedzi na 

pytania do: nauczyciela przyrody (Jak bada się wodę? Kiedy woda zamarza? Czym badamy temperaturę?), meteorologa 
(Co to jest pogoda? Jak bada się pogodę? Czy można przewidzieć pogodę na podstawie obserwacji przyrodniczych?).

5. Szkic z natury – rysowanie węglem mroźnych pejzaży na oknie.
6. Dopisanie pytań, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu.
7. Zabawy i aktywności związane z tematem projektu:

• tworzenie kostek lodu
• chuchanie na lusterko
• obserwacja przez lupę płatków śniegu
• wycinanie śnieżynek z papieru
• lepienie ze śniegu bałwana, obserwacja topnienia przy zmianie pogody
• zabawa badawcza „Jak szybko topnieje lód?” – układanie kostek lodu w pojemniku na kaloryferze, obserwacja tempa 

topnienia. 

Etap III
1. Zebranie i podsumowanie zdobytych wiadomości na temat zimowej pogody.
2. Zaplanowanie punktu kulminacyjnego – prezentacja projektu. Wybór zagadnień, ułożenie przez dzieci programu 

prezentacji, zgłaszanie się dzieci do prowadzenia poszczególnych etapów prezentacji.
3. Punkt kulminacyjny – prezentacja projektu z udziałem rodziców lub sąsiednich grup przedszkolnych:

• wyeksponowanie w sali całej dokumentacji projektu: kolekcji, pytań, hipotez badawczych, uzyskanych odpowiedzi, 
opracowanie wyników ankiet, sprawozdań z wycieczek, szkiców z natury, prezentacja wyników eksperymentów

• zagadki pantomimiczne – rozpoznawanie pogody
• rysowanie zimowego pejzażu sprayem śnieżnym na przezroczystych tablicach 
• zabawa twórcza „Ziemniaczane śnieżynki” – wycinanie kształtów śnieżynek z ziemniaka, nakładanie białej pasty 

do zębów na pieczątki i odbijanie na dużym granatowym papierze
• prezentacja piosenki Hu, hu, ha! Nasza zima zła!

ZESTAWY WICZE  GIMNASTYCZNYCH

Zestaw I
Miejsce: sala. Pomoce: szarfy w 3 kolorach (do podziału na 3 grupy), 3 pachołki w kolorach szarf.
Przygotowanie: Dzieci wchodzą na salę, maszerują po okręgu, N. rozdaje im szarfy.

I.
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wędrówka”. Dzieci po odebraniu szarfy maszerują po okręgu. Na słowa N.: Znajdź 

namiot w swoim kolorze! szybko szukają pachołka w kolorze swojej szarfy, siadają w siadzie skrzyżnym i oczekują 
na objaśnienie zabawy. N. trzyma w dłoni 3 szarfy w kolorach szarf dzieci. Podnosi wysoko jedną z nich, mówiąc: Na 
wędrówkę wyruszają dzieci z plecakami (np.) czerwonymi. Dzieci z takim kolorem szarf wstają, zakładają szarfę jak plecak 
i wędrują po całej sali w dowolny sposób. Gdy N. zmienia kolor szarfy i podaje kolejne hasło, grupa siada, a wstaje ta, 
która została wywołana. Dzieci muszą uważnie obserwować i słuchać N., by wiedzieć, kiedy wstać, a kiedy szybko 
usiąść na swoim miejscu – przy kolorowym namiocie.

2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci stoją w rozsypce, w lekkim rozkroku. Każde trzyma swoją szarfę oburącz. 
Wykonują skłon tułowia w przód, dotykają szarfą podłogi z przodu i z każdego boku. Potem zataczają duże koło i doty-
kają kolejno kolan, brzucha, ramion, potem unoszą szarfę wysoko nad głowę.

II.
3. Zabawa na czworakach „Kolorowy dywan”. Dzieci łączą się w grupy według kolorów szarf. Kładą je na podłodze, z za-

chowaniem odstępów umożliwiających na swobodne poruszanie się między nimi. Dzieci poruszają się na czworakach 
między szarfami jak po kolorowym dywanie.

4. Skoki. Dzieci pozostają w grupach jak poprzednio. Obunóż wskakują do kolejnych kółek (szarf) ułożonych na dy-
wanie.

5. Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia. Dzieci stoją w rozsypce. Każde dziecko zabiera swoją szarfę, następnie przyj-
muje pozycję leżenia przodem. Trzymając szarfę w obu dłoniach, dziecko unosi ręce i ugina je w łokciach, starając się 
przenieść szarfę za głowę, na kark. Prostuje ręce, kładzie je na podłogę i chwilę odpoczywa. Każdy powtarza ćwiczenie 
4 razy.

6. Ćwiczenie z elementami równowagi. Dzieci wolno poruszają się po całej sali. Szarfę trzymają w obu rękach. Starają się 
przechodzić przez szarfę, przekładając przez nią kolejno nogi.

7. Zabawa bieżna „Kolorowe latawce”. Dzieci ustawiają się w swoich drużynach (kolorami szarf) w rzędach na wyznaczo-
nej linii startu, naprzeciwko drabinek. Na sygnał pierwsze osoby z rzędów biegną do drabinki, zaczepiają szarfę na 
szczebelku (wcześniej N. pokazuje sposób zawieszania). Potem wracają do swojego zespołu, wtedy rusza kolejna osoba. 
Wygrywa zespół, który jako pierwszy zaczepi wszystkie kolorowe latawce.

8. Ćwiczenie tułowia – skręty. Dzieci kładą w rozsypce. Szarfę kładą na podłodze i siadają w niej. Unosząc nogi, odpychają 
się rękami od podłogi. Wykonują obrót wokół własnej osi.

III.
9. Ćwiczenie wyprostne. Dzieci dobierają się parami. Wykonują przysiad i dotykają się dłońmi. Powoli podnoszą się, 

prostują, wysoko unoszą ręce, cały czas uważając, by nie oderwać od siebie rąk.
10. Ćwiczenie stóp. Dzieci siadają na podłodze w rozsypce, rozkładają przed sobą szarfę i palcami stóp próbują ją zwinąć.
11. Ćwiczenie o nieznacznym ruchu. Dzieci maszerują po okręgu: 4 kroki marsz zwykły i 4 kroki we wspięciu na palce. 

Odkładają szarfy.

Zestaw II
Miejsce: sala. Pomoce: szarfy w 4 kolorach do podziału na grupy, 2 duże obręcze hula-hoop, woreczki w liczbie równej liczbie 
dzieci, drabinki.
Przygotowanie: Dzieci maszerują wokół sali jedno za drugim. Przechodząc obok N., odbierają szarfy.

I.
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Liski do norek”. N. wyznacza 4 domki, np. miejsca w 4 kątach sali. Dzieci (liski), 

które trzymają określony kolor szarf, rozkładają je w domkach. Na sygnał N. wszystkie liski biegają po całej sali. Na 
hasło: Liski do norek! dzieci biegną do swoich domków. Każdy przechodzi przez swoją szarfę i siada w niej. Wygrywa 
zespół, który jako pierwszy wykona zadanie.

2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Każde dziecko (lisek) kładzie przed sobą szarfę. Wchodzi do środka i wykonuje 
przysiad skulny. Na hasło N.: Liski wstają! dzieci łapią za brzegi szarfy, prostują się, wyciągają ręce wysoko nad głowę, 
szeroko trzymając szarfę i machają nią na boki. Na hasło: Liski idą spać! dzieci opuszczają ręce, powoli kładą szarfę na 
podłodze i wykonują przysiad skulny. 

WWWyykonują przysiad i dotykają się dłońmi. Powoli podnoszą się, 
niiee oderwać od siebie rąk.
eee,, rozkładają przed sobą szarfę i palcami stóp próbują ją zwinąć.
ooo okręgu: 4 kroki marsz zwykły i 4 kroki we wspięciu na palce.

gggrrupy, 2 duże obręcze hula-hoop, woreczki w liczbie równej liczbie 

iiimm. Przechodząc obok N., odbierają szarfy.

NN. wyznacza 4 domki, np. miejsca w 4 kątach sali. Dzieci (liski),
ddddomkach. Na sygnał N. wszystkie liski biegają po całej sali. Na 
wwww. Każdy przechodzi przez swoją szarfę i siada w niej. Wygrywa 

((lllisek) kładzie przed sobą szarfę. Wchodzi do środka i wykonuje
zzza brzegi szarfy, prostują się, wyciągają ręce wysoko nad głowę, 

sssłło: Liski idą spać! dzieci opuszczają ręce, powoli kładą szarfę na !
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Pomoce: Trampolinek, blok techniczny, kredki.

Przebieg zajęć:
1. Praca plastyczna „Laurka dla Mikołaja”. Każda osoba otrzymuje kartkę papieru, na której rysuje kredkami laurkę dla 

Mikołaja według własnego pomysłu.
2. Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej Serduszko z życzeniem. N. czyta, manipulując Trampolinkiem.

Serduszko z życzeniem

Od rana panował w przedszkolu niezwykły nastrój. Zabawki zupełnie nie mogły zrozumieć, co takiego się 
dzieje. Na szczęście przyszedł Trampolinek i ogłosił ważną wiadomość:

– Hej hop! Słuchajcie, słuchajcie, pani powiedziała, że jutro święty Mikołaj odwiedza dzieci z prezentami! 
I jeszcze dodała, że jutro są jego imieniny!

– A gdzie będzie obchodził swoje imieniny? – zapytał Zajączek.
– Tego pani nie mówiła – zmartwił się Trampolinek.
I wtedy Tygrysek zaryczał jak prawdziwy tygrys w dżungli:
– Łaa, my urządzimy mu przyjęcie!
To był wspaniały pomysł! Natychmiast rozpoczęły się przygotowania. Z domku dla lalek Anielka przyniosła 

biały obrus, dzbanek do herbaty i nowe filiżanki. Na początek ustalono, że trzeba upiec ciasteczka. I czekoladowe, 
i bakaliowe, i z lukrem, i jeszcze takie, które nie mają nazwy, ale za to są bardzo smaczne.

– Hau, hau, a czy my też będziemy mogli się poczęstować? – upewniał się Piesek.
Anielka pogłaskała szczeniaczka po łebku i powiedziała:
– No pewnie, ty łakomczuszku. Nawet Mikołajowi trudno byłoby zjeść tyle ciastek.
Następnego dnia zabawki nie mogły się doczekać wizyty świętego Mikołaja. Siedziały na parapetach z noskami 

przy szybach i wyglądały, czy miły gość nadchodzi. A on niezauważony wszedł do sali i żartobliwie zawołał:
– Czy ktoś na mnie czeka, bo nikogo nie widzę?!
I wtedy zrobiło się takie zamieszanie, że żadnego słowa nie można było zrozumieć, bo wszyscy równocześnie 

witali Mikołaja. Słychać było tylko: hej hop i łaa, i hau, hau. Wreszcie zapanował spokój i Trampolinek zaprosił 
Mikołaja do stołu na imieninowe ciasteczka. Każdy przygotował laurkę, a Anielka zrobiła nawet bukiecik kwiatów 
z papieru. Mikołaja bardzo ucieszyła taka serdeczna niespodzianka i kilka razy dziękował małym gospodarzom. 
A ciasteczka naprawdę mu smakowały.

Potem otworzył wielki worek i zapytał Anielkę, o jakim prezencie marzy. Anielka powiedziała cichutko, 
że chciałaby książeczkę o zwierzętach. Mikołaj wyjął z worka taką właśnie książeczkę i z uśmiechem wręczył lali. 
Wtedy Zajączek nieśmiało poprosił o nauszniki, które by pasowały na jego dłuuugie uszka.

– Nigdzie nie ma takich nauszników – narzekał Zajączek.
– W moim worku coś się znajdzie – pocieszył go Mikołaj.
I rzeczywiście, jak na zawołanie, pojawiła się para wełnianych nauszników. Dla Pieska znalazła się piszcząca 

kość do zabawy, a dla Tygryska okulary do nurkowania.
Tylko Trampolinek o nic nie prosił.
– Naprawdę, wszystko mam – przekonywał Mikołaja. – I panią, i dzieci, i najlepszych na świecie przyjaciół 

i jeszcze moją ulubioną trampolinę, hej hop!
Mikołaj spojrzał na Trampolinka dobrymi i mądrymi oczami i podał mu błyszczące serduszko.
– W tym serduszku jest jedno życzenie. Kiedy je wypowiesz, ono się natychmiast spełni.
Trampolinek podziękował i pięknie się ukłonił, a za nim Anielka, Zajączek, Tygrysek i Piesek. Potem odprowa-

dzili gościa do samej bramy. Tam się pożegnali i Mikołaj powędrował dalej.
– Łaa, Trampolinku! – odezwał się Tygrysek. – Bardzo jestem ciekawy, jakie jest twoje życzenie.
– Hej hop! – roześmiał się Trampolinek. – Ja też jestem ciekawy.
I ostrożnie położył serduszko na swoją półkę ze skarbami. Wieczorem, kiedy już przyjaciele zasnęli, Trampoli-

nek jeszcze raz wziął do ręki podarunek świętego Mikołaja.
– Może moim życzeniem mógłbym podzielić się z kimś innym, hej hop?
I bardzo go ta myśl ucieszyła.

3. Omówienie treści opowiadania: O czym marzyła Anielka? Co chciał dostać Zajączek? Z jakiego prezentu ucieszył się 
Trampolinek? Dlaczego ten prezent sprawi mu olbrzymią radość?

4. Przywitanie gościa i wspólne opowieści o jego krainie: Gdzie mieszka? Czym przyjechał do przedszkola? Jak wyglądają 
sanie? Dlaczego renifer ma czerwony nos?

SCENARIUSZE ZAJ  – grudzie

plany pracy na każdy miesiąc 
z odniesieniami do podstawy 
programowej

gotowe zestawy ćwiczeń porannych,  
gimnastycznych i ruchowych

opowiadania, wiersze, teatrzyki  
o sympatycznym Trampolinku

dokładne 
scenariusze zajęć 
dydaktycznych 
w podziale 
na aktywność 
poranną 
i popołudniową, 
zajęcia główne 
i zajęcia 
w ogrodzie

scenariusze 
(alternatywne) 
realizowane 
metodą projektu

zajęcia 
umuzykalniające 
zawierające teksty 
piosenek z zapisem 
nutowym oraz 
zabawy muzyczno-
-ruchowe

 rozkład materiału  
na 40 tygodni pracy

Zeszyty  

dodatkowe  

dla dzieci  

pracujących  

szybciej
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HEJ, TO JA HOPS!

 

Rekomendowany 
przez nauczycieli 
Dwujęzycznego 

Przedszkola PWN
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Trampolina. Hop, do góry! to nowoczesny cykl edukacyjny, który rozbudza 
dziecięcą kreatywność i twórcze myślenie, a przedszkolakom umożliwia wielokierunkową 
aktywność poznawczą oraz gwarantuje wszechstronny i harmonijny rozwój.

Tytuł serii (Hop, do góry!) nawiązuje do procesu rozwoju dziecka w każdym obszarze: 
fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Materiały – przeznaczone dla 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat – przygotowano zgodnie z aktualną podstawą programową 
wychowania przedszkolnego, odwołując się do współczesnych, a zarazem 
najskuteczniejszych myśli pedagogicznych. 

Cykl charakteryzuje także: spiralny układ treści oraz wspólne 
kręgi tematyczne oparte na kalendarzu przedszkolnych 
świąt typowych i nietypowych (np. Dzień Kropki, 
Dzień Niezapominajki, Dzień Żółwia itp.) CO WYRÓŻNIA CYKL 

HOP, DO GÓRY!?
 POMYSŁY NA ZMYSŁY – zajęcia i zabawy 

z elementami integracji sensorycznej 

 MATEMATYKA DLA SMYKA – ćwiczenia i zadania 
wspomagające myślenie logiczno-matematyczne

 MUZYKA I RYTMIKA – codzienne poranki 
muzyczne wg koncepcji Piotra Kai 

 MOTORYKA, CZYLI RĘKI PRAKTYKA – karty 
zadaniowe z rysowankami, wyklejankami, 
wyrywankami i naklejankami

 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I ŚWIĄT 
NIETYPOWYCH – specjalnie przygotowane 
scenariusze zajęć, opowiadania i karty pracy

HOP, DO GÓRY! HOP, DO NIEBA! 
    TEGO WŁAŚNIE NAM POTRZEBA!

Obszar  
fizyczny

Obszar  
emocjonalny

Obszar  
społeczny

Obszar  
poznawczy

Dbamy o całościowy rozwój dziecka!
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SZEŚCIOLATEK 
GOTOWY DO SZKOŁY!
HOP, DO GÓRY! SZEŚCIOLATEK to materiały przeznaczone do 
pracy z dziećmi objętymi rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Pakiet:

 przygotowuje do nauki pisania, czytania i liczenia,
 wspomaga integrację sensoryczną,
 rozbudza dziecięcą kreatywność i twórcze myślenie.

Wyprawka
40 kart z pomysłami na 
prace manualno-plastyczne 
wspomaga talent artystyczny 
i wyobraźnię plastyczną 
dziecka

Karty pracy
Kolorowe pięcioczęściowe karty pracy 
zachęcają do nauki poprzez zabawę 
i gwarantują harmonijny rozwój dziecka

Ćwiczenia na kształtowanie umiejętności 
grafomotorycznych doskonale 
przygotowują do nauki pisania

Specjalnie dobrane wyrazy i krótkie teksty 
zachęcają do pierwszych prób czytania

Ciekawe polecenia i zadania wspomagają 
nabywanie kompetencji matematycznych 

Różnorodne formy pracy rozbudzają 
wyobraźnię plastyczną i muzyczną

360 
kart pracy

Zabawy 
z kodowaniem
Wyjątkowy zeszyt ćwiczeń 
dla dzieci sześcioletnich 
przygotowuje do nauki 
programowania

Nauka pisania,  
czytania i liczenia
Zeszyt dodatkowy ściśle 
skorelowany z pakietem 
podstawowym rozwija kluczowe 
umiejętności sześciolatków

ZESZYT  
DODATKOWY
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Materiały dydaktyczne online  
do pobrania

 www.akademiaPWN.pl

rozkład materiału (wrzesień-czerwiec)
plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z odniesieniami  
do PP (wersja do edycji)
e-karty pracy (do wyświetlenia na rzutniku, tablicy, komputerze)
e-przewodniki metodyczne ze scenariuszami zajęć 
zestawy ćwiczeń ruchowych, porannych i gimnastycznych
e-booki z dodatkowymi kartami rozwijającymi 
informacje dla rodziców o nabytych umiejętnościach  
dziecka
program wychowania przedszkolnego
opinie/recenzje 
EduProgram PWN

Zapraszamy do strefy nauczyciela – nowej Akademii PWN!

2 płyty muzyczne 
Dwie płyty zawierają ponad  
100 piosenek w wersji wokalnej 
i instrumentalnej

Muzyka poważna i ludowa – 
parafrazy muzyki wielkich 
i małych mistrzów

Muzyka do gimnastyki porannej

Różne zabawy: muzyczno- 
-ruchowe, porządkowe,  
wyciszające i słuchowe

Pomysły na zmysły
Praktyczne propozycje i kreatywne 
pomysły na wspieranie rozwoju 
dziecka i prowadzenie edukacji 
polisensorycznej

Ponad 80 krótkich zabaw, które 
można prowadzić z jednym 
dzieckiem, w parach lub w grupach

Opis, cel i zapisy 
z podstawy przy 
każdej propozycji 
zabawy

Praktyczne sytuacje 
do wykorzystania 
podczas zajęć

Wskazówki 
metodyczne

Program  
wychowania  
przedszkolnego
Program zgodny z aktualną podstawą 
programową:

zawiera sposoby realizacji celów zadań 
edukacyjnych, 

określa szczegółowo 
przewidywane 
osiągnięcia dzieci, 

wspomaga indywi-
dualizację procesu 
wspierania rozwoju 
przedszkolaków.

KOMENTARZE  
DLA NAUCZYCIELI RÓWNIEŻ W FORMIE MATERIAŁÓW 

AUDIO – 
PODKASTÓW!

Przewodniki metodyczne cz. 1-4
Cztery części przewodników metodycznych ułatwiają 
nauczycielowi realizację treści programowych

Komplet dokładnych scenariuszy zajęć na cały rok

Bank pomysłów na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe zabawy 
badawcze, muzyczne i ruchowe

Teksty piosenek i wierszy

Opowiadania o wesołym Hopsie
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PROSTA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

poznanie litery drukowanej, 
małej i wielkiej oraz pisanej 

pokazanej na liniaturze

wprowadzenie wyrazu 
podstawowego w podziale 

na głoski i na sylaby

zapamiętanie liter ułatwia 
zabawny wierszyk

ćwiczenia z analizy 
słuchowej poprzez szukanie 

na obrazku przedmiotów 
z daną głoską 

 różnorodne ćwiczenia 
grafomotoryczne 

wprowadzają dziecko 
w świat pisania 

pierwsze próby czytania 
pojawiają się w formie 

zagadki powiązanej 
z ćwiczeniem 

kreślenie liter  
po śladzie  

na powiększonej 
liniaturze

PROSTA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

REALIZACJA 4 OBSZARÓW  
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1. 
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3. 

57

4. 

5. 

stegozaur

styrakozaur

pteranodon

diplodok

FASCYNUJĄCY ŚWIAT MATEMATYKI I PRZYRODY

wprowadzenie cyfry 
jako znaku graficznego 
drukowanego oraz pisanego 
w powiększonych kratkach

ćwiczenia matematyczne 
w formie zabawy – 
kolorowanie, rysowanie, 
wymyślanie

proste zadania dotyczące 
przeliczania, stosunków 
przestrzennych, uzupełniania 
i tworzenia rytmów rozwijają 
logiczne myślenie 

interesujące tematy 
zaciekawią każdego 
przedszkolaka

atrakcyjne ilustracje 
rozbudzają dziecięcą 
ciekawość świata 

polecenia i pytania 
pozwalają zaspokoić 
naturalne dążenie 
dziecka do zdobywania 
wiedzy

FASCYNUJĄCY ŚWIAT MATEMATYKI I PRZYRODY

PODSTAWY PROGRAMOWEJ
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Ko, ko, ko.

Muu.
Mee, mee.

Hau, 
hau.

Kuku. 

Tup, tup.
Puk, puk.

Hu, hu.

Miau, miau. 

Odg
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SENSORYKA I PLASTYKA DLA SMYKA

poznanie 5 zmysłów 
poprzez obserwację 
otaczającego świata 

zadanie wprowadzające 
dotyczące danego zmysłu 

znajduje się zawsze na 
pierwszej stronie kart pracy

ciekawe zadanie 
podsumowujące 
zachęca dziecko 
do przeprowadzenia 
własnych 
eksperymentów

pomysły na wykonywanie 
atrakcyjnych prac przestrzennych 
i konstrukcyjnych

propozycje pięknych laurek 
dla rodziców i prezentów 
okolicznościowych dla dziadków

SENSORYKA I PLASTYKA DLA SMYKA

TWÓRCZOŚĆ – KLUCZOWA 

46



42

1.  

Suszenie ziaren 
kakaowca.

 
worków  
z ziarnami.

Drzewo  
kakaowca.

Owoc 
kakaowca  
z ziarnami.
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1

2

3

4

1.  
w piecu.

2.  Mielenie ziaren 
na proszek.

3.
masy 
czekoladowej.

4.  Wlewanie masy  
do forem.

Fabryka  
czekolady.

T – twórczość  
i kreatywność

MALI ODKRYWCY

Kreatywność dziecięca wspierana działaniami 
edukacyjnymi, na przykład poprzez rozpoczęte 
rysunkiem opowiadania, skojarzenia figuralne, 
czy pytania hipotetyczne, rozkwita i pozwala 
dziecku na radzenie sobie w dalszym życiu, 
w świecie, który jest zmienny i coraz 
bardziej nieprzewidywalny. Twórcze 
dziecko jest odważne, przedsiębiorcze, 
samodzielne, niezależne i szczęśliwsze.
Kamila Witerska

ilustracje rozbudzają 
ciekawość poznawczą 
dziecka i zachęcają do 
zdobywania nowych 
informacji

zadania i ciekawostki 
inspirują do twórczego 
myślenia

proste eksperymenty 
sprzyjają 
samodzielnemu 
odkrywaniu świata
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i
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sprzyjają 
samodzielnemu 
odkrywaniu świata

MALI ODKRYWCY

 KOMPETENCJA XXI WIEKU
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PIĘCIOLATEK 
SKORY DO DZIAŁANIA! 
HOP, DO GÓRY! PIĘCIOLATEK to materiały przeznaczone do pracy 
z dziećmi pięcioletnimi zgodnie z naturalnym cyklem pór roku. Pakiet: 

 zachęca do nauki przez zabawę i obserwację,
 pokazuje w kalendarzu ulubione przez dzieci święta nietypowe,
 rozwija umiejętności manualne. 

Wyprawka
30 kart z pomysłami prac 
plastyczno-technicznych 
dla dzieci

Ćwiczenia małych rączek 
poprzez wypychanie, 
wycinanie i sklejanie

Unikalny alfabet 
sensoryczny – wzory liter 
do ozdobienia różnymi 
rodzajami materiałów 
i pobudzania zmysłu 
dotyku

Przygotowanie do nauki 
pisania, czytania i liczenia
Zeszyt dodatkowy ściśle skorelowany 
z pakietem podstawowym

Publikacja wspomaga 
rozwijanie kluczowych 
umiejętności 
starszaków i ułatwia 
indywidualizację pracy 
z dziećmi

Umiejętnie dobrane 
ćwiczenia z zakresu 
analizy i syntezy 
wzrokowo-słuchowej 
przygotowują dziecko 
do nauki czytania

Karty pracy
Czteroczęściowe karty pracy 
przygotowane z myślą o dziecku 
– rozbudzają jego twórczość 
i dziecięcą kreatywność 

Ćwiczenia wspomagają kształtowanie 
umiejętności grafomotorycznych 
szczególnie małej motoryki oraz 
sprawności manualnej, niezbędnej 
do późniejszego poprawnego pisania 
i czytania

Ciekawe polecenia i zadania 
rozbudzają dziecięcą wyobraźnię, 
stymulują zmysły, słuch muzyczny 
i matematyczne myślenie

255
kart pracy

ZESZYT  
DODATKOWY
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Materiały dydaktyczne online  
do pobrania

 www.akademiaPWN.pl

rozkład materiału (wrzesień-czerwiec)
plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z odniesieniami  
do PP (wersja do edycji)
e-karty pracy (do wyświetlenia na rzutniku, tablicy, komputerze)
e-przewodniki metodyczne ze scenariuszami zajęć 
zestawy ćwiczeń ruchowych, porannych i gimnastycznych
e-booki z dodatkowymi kartami rozwijającymi 
informacje dla rodziców o nabytych umiejętnościach  
dziecka
program wychowania przedszkolnego
opinie/recenzje 
EduProgram PWN

Zapraszamy do strefy nauczyciela – nowej Akademii PWN!

2 płyty muzyczne 
Dwie płyty zawierają ponad  
100 nagrań, w tym piosenki  
w wersji wokalnej i instrumentalnej

Muzyka poważna i ludowa – 
parafrazy muzyki wielkich i małych 
mistrzów

Muzyka do gimnastyki porannej

Różne zabawy: muzyczno- 
-ruchowe, porządkowe, wyciszające 
i słuchowe

Pomysły na zmysły
Praktyczne propozycje i kreatywne 
pomysły na wspieranie rozwoju 
dziecka i prowadzenie edukacji 
polisensorycznej

Ponad 80 krótkich zabaw, które 
można prowadzić z jednym 
dzieckiem, w parach lub w grupach

Opis, cel i zapisy 
z podstawy przy 
każdej propozycji 
zabawy

Praktyczne sytuacje 
do wykorzystania 
podczas zajęć

Wskazówki 
metodyczne

Program  
wychowania  
przedszkolnego
Program zgodny z aktualną podstawą 
programową:

zawiera sposoby realizacji celów zadań 
edukacyjnych, 

określa szczegółowo 
przewidywane 
osiągnięcia dzieci, 

wspomaga indywi-
dualizację procesu 
wspierania rozwoju 
przedszkolaków.

KOMENTARZE  
DLA NAUCZYCIELI RÓWNIEŻ W FORMIE MATERIAŁÓW 

AUDIO – 
PODKASTÓW!

Przewodniki metodyczne cz. 1-4
Cztery części przewodników metodycznych ułatwiają 
nauczycielowi realizację treści programowych

Komplet dokładnych scenariuszy zajęć na cały rok

Bank pomysłów na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe 
zabawy badawcze, muzyczne i ruchowe

Teksty piosenek i wierszy

Opowiadania o wesołym Hopsie
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KAŻDA LITERA TO ZAPROSZENIE DO ZABAWY

ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI  

atrakcyjne karty pracy 
ułatwiające pierwsze kroki 

w czytaniu i pisaniu

poznanie kształtu litery 
dzięki pisaniu po śladzie

zapamiętanie obrazu 
litery dzięki słuchaniu 
krótkiej i żartobliwej 
rymowanki

szlaczek literopodobny – wprowadzenie  
do poznania liter

ćwiczenia łączące różne umiejętności
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35

1

(imiona)

ĆWICZENIA MAŁEJ RĄCZKI

zabawy 
grafomotoryczne 
wspomagają małą 
motorykę

propozycje prac plastyczno-technicznych 
rozwijają zdolności manualne

pomysłowe ćwiczenia pozwalają  
na twórcze prace dzieci

GRAFOMOTORYCZNEJ

51

ćwiczenie mięśni ręki przez kolorowanie 
rysunków i rysowanie po śladzie przygotowuje 
do pisania liter i cyfr

3533535

51



102 1. 2

2.

20
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KOLOROWY ŚWIAT LICZB

KAŻDY DZIEŃ TO NOWE,  

1.

46

21211

poznanie kształtu cyfr 
przez kolorowanie, 
przeliczanie elementów, 
określanie, czego jest 
więcej, a czego mniej

zainteresowanie dziecka 
cyframi i liczeniem

rozwijanie matematycznego 
myślenia krok po kroku
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JA, KOLEDZY I KOLEŻANKI

 POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI

wspomaganie umiejętności 
społecznych: słuchania, 
wypowiadania się, współpracy 
w zespole

pytania do ilustracji 
zachęcające dziecko 
do dzielenia się swoimi 
doświadczeniami

kształtowanie 
odporności 
emocjonalnej 
i dojrzałości 
społecznej dzieci 

53



     

    
   

   
   

   
    

     
     D

LA DZIECKA        

CZTEROLATEK 
CIEKAWY ŚWIATA!  
HOP, DO GÓRY! CZTEROLATEK  to materiały przeznaczone 
do pracy z dziećmi czteroletnimi zgodnie z naturalnym cyklem pór roku. 
Pakiet: 

 umożliwia wielokierunkową aktywność poznawczą,
wspomaga rozwój mowy,
rozbudza wyobraźnię plastyczną.

.

Wyprawka
25 kart z pomysłami prac plastyczno-
-technicznych dla dzieci

Czterolatki mogą wypychać, wycinać, 
sklejać i składać trójwymiarowe 
figury oraz zwierzątka (w tym smok 
do ćwiczeń logopedycznych)

Zaproponowane karty można 
ozdabiać różnymi technikami 
plastycznymi

W kartach znajdują się również 
puzzle matematyczne oraz żetony 
do gry

Karty pracy
Trzy części kart pracy, które pomagają 
czterolatkom poznawać świat 
i zdobywać niezbędne umiejętności 
poprzez działanie

Ciekawe polecenia i zadania 
rozbudzają kreatywność dziecka 
i twórcze myślenie

Ćwiczenia rozwijają motorykę małą, 
kształtują umiejętności matematyczne 
oraz zdolności językowe

Gra matematyczna na wewnętrznej 
stronie teczki zachęca do wspólnej 
zabawy

80 
kart pracy
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    DLA NAUCZYCIELA        

Materiały dydaktyczne online  
do pobrania

 www.akademiaPWN.pl

rozkład materiału (wrzesień-czerwiec)
plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z odniesieniami  
do PP (wersja do edycji)
e-karty pracy (do wyświetlenia na rzutniku, tablicy, komputerze)
e-przewodniki metodyczne ze scenariuszami zajęć 
zestawy ćwiczeń ruchowych, porannych i gimnastycznych
e-booki z dodatkowymi kartami rozwijającymi 
informacje dla rodziców o nabytych umiejętnościach  
dziecka
program wychowania przedszkolnego
opinie/recenzje 
EduProgram PWN

Zapraszamy do strefy nauczyciela – nowej Akademii PWN!

2 płyty muzyczne 
Dwie płyty zawierają ponad 
100 nagrań, w tym piosenki 
w wersji wokalnej i instrumentalnej 

Muzyka poważna i ludowa – 
parafrazy muzyki wielkich  
i małych mistrzów

Muzyka do gimnastyki porannej

Różne zabawy: muzyczno- 
-ruchowe, porządkowe, 
wyciszające i słuchowe

Pomysły na zmysły
Praktyczne propozycje i kreatywne 
pomysły na wspieranie rozwoju 
dziecka i prowadzenie edukacji 
polisensorycznej

Ponad 80 krótkich zabaw, które 
można prowadzić z jednym 
dzieckiem, w parach lub w grupach

Opis, cel i zapisy 
z podstawy przy 
każdej propozycji 
zabawy

Praktyczne sytuacje 
do wykorzystania 
podczas zajęć

Wskazówki 
metodyczne

Program  
wychowania  
przedszkolnego
Program zgodny z aktualną podstawą 
programową:

zawiera sposoby realizacji celów zadań 
edukacyjnych, 

określa szczegółowo 
przewidywane 
osiągnięcia dzieci, 

wspomaga indywi-
dualizację procesu 
wspierania rozwoju 
przedszkolaków.

KOMENTARZE  
DLA NAUCZYCIELI RÓWNIEŻ W FORMIE MATERIAŁÓW 

AUDIO – 
PODKASTÓW!

Przewodniki metodyczne cz. 1-4
Cztery części przewodników metodycznych ułatwiają 
nauczycielowi realizację treści programowych

Komplet dokładnych scenariuszy zajęć na cały rok

Bank pomysłów na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe zabawy 
badawcze, muzyczne i ruchowe

Teksty piosenek i wierszy

Opowiadania o wesołym Hopsie
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ZADANIA Z PRZELICZANIA, DOPEŁNIANIA,  
PORÓWNYWANIA

zachęcanie dziecka 
do nauki przeliczania 

i dopełniania zbiorów

ćwiczenia 
w porównywaniu 

wielkości i długości 
wspomagają myślenie 

matematyczne 

rozwijanie 
spostrzegawczości 

i percepcji wzrokowej 
dziecka

dostrzeganie 
powtarzalności 

w układzie elementów 
i rozpoznawanie 

wskazanego rytmu

ZADANIA Z PRZELICZANIA DOPEŁNIANIA

ROZWIJANIE MYŚLENIA 
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HISTORYJKA OD POCZĄTKU DO KOŃCA 

historyjki obrazkowe 
kształtują myślenie 
przyczynowo-skutkowe

zadania oparte na 
historyjkach obrazkowych 
rozwijają inteligencję 
emocjonalną

HISTORYJKA OD POCZĄTKU DO KOŃŃŃŃŃŃŃCA

 MATEMATYCZNEGO

57

ćwiczenia 
z pierwszych prób 
przewidywania, 
wnioskowania 
i szukania 
argumentów
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RYSOWANIE PO ŚLADZIE

ćwiczenia graficzne 
zachęcają do twórczego 
działania – dziecko 
dorysowuje fragmenty 
rysunków, koloruje, 
uzupełnia ilustrację 
naklejkami

rysowanie po śladzie 
usprawnia koordynację 
wzrokowo-ruchową 
dziecka

samodzielne tworzenie 
obrazka kształtuje 
umiejętności manualne 
najmłodszych

RYSOWANIE PO ŚLADZIE

TWÓRCZE ZABAWY  
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A – aktywność  
i sprawność manualna

WYPYCHANIE, WYKLEJANIE I SKŁADANIE

samodzielne wykonanie 
atrakcyjnej pracy 
plastycznej daje dziecku 
poczucie satysfakcji 

rozwijanie sprawności 
manualnej poprzez 
twórcze działanie

karty z puzzlami 
wspomagają naukę 
przeliczania i pomagają 
w zapamiętaniu obrazu 
graficznego cyfr

Sprawność manualna jest jedną z tych 
umiejętności, którą należy wypracować 
(nie przyjdzie wraz z wiekiem). Im lepiej 
dzieci w wieku przedszkolnym opanują 
tzw. sprawności szkolne, takie jak 
malowanie, rysowane, lepienie, 
wycinanie, pisanie – tym lepiej i szybciej 
przystosują się do wymagań szkolnych.
Elżbieta Lekan

WYPYCHANIE WYKLEJANIE I SKŁADANIE

PRZEDSZKOLAKÓW
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LA DZIECKA        

TRZYLATEK
CHĘTNY DO ZABAWY!  
HOP, DO GÓRY! TRZYLATEK  to materiały przeznaczone do pracy 
z dziećmi trzyletnimi zgodnie z naturalnym cyklem pór roku. Pakiet: 

wspomaga myślenie matematyczne,
rozwija sprawność manualną,
kształtuje wyobraźnię muzyczną.

Wyprawka
Zestaw 21 kart z pomysłami 
na atrakcyjne prace plastyczno- 
-techniczne

Kolorowe ilustracje inspirują dziecko 
do rozwijania swoich talentów

Karty umożliwiają przedszkolakowi 
stosowanie różnych technik – 
od malowania, poprzez rysowanie, 
aż do wyklejania

Inspirujące materiały, jak: propozycje 
laurek, szablony kukiełek do teatrzyku 
oraz papierowy Hops – służący 
do nauki przeliczania

Karty pracy
Dwie części kart pracy, które 
uwzględniają potrzeby i możliwości 
dzieci trzyletnich

Ćwiczenia zachęcają najmłodszych 
do nauki przez zabawę i rozbudzają 
ich potencjał twórczy

Polecenia i zadania rozwijają 
motorykę małą, kształtują 
umiejętności matematyczne oraz 
wspomagają rozwój mowy

Gra matematyczna na wewnętrznej 
stronie teczki zachęca do wspólnej 
zabawy

64 
karty pracy
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    DLA NAUCZYCIELA        

Materiały dydaktyczne online  
do pobrania

 www.akademiaPWN.pl

rozkład materiału (wrzesień-czerwiec)
plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z odniesieniami  
do PP (wersja do edycji)
e-karty pracy (do wyświetlenia na rzutniku, tablicy, komputerze)
e-przewodniki metodyczne ze scenariuszami zajęć 
zestawy ćwiczeń ruchowych, porannych i gimnastycznych
e-booki z dodatkowymi kartami rozwijającymi 
informacje dla rodziców o nabytych umiejętnościach  
dziecka
program wychowania przedszkolnego
opinie/recenzje 
EduProgram PWN

Zapraszamy do strefy nauczyciela – nowej Akademii PWN!

2 płyty muzyczne 
Dwie płyty zawierają ponad  
100 nagrań, w tym piosenki  
w wersji wokalnej i instrumentalnej

Muzyka poważna i ludowa – 
parafrazy muzyki wielkich  
i małych mistrzów

Muzyka do gimnastyki porannej

Różne zabawy: muzyczno- 
-ruchowe, porządkowe, 
wyciszające i słuchowe

Pomysły na zmysły
Praktyczne propozycje i kreatywne 
pomysły na wspieranie rozwoju 
dziecka i prowadzenie edukacji 
polisensorycznej

Ponad 80 krótkich zabaw, które 
można prowadzić z jednym 
dzieckiem, w parach lub w grupach

Opis, cel i zapisy 
z podstawy przy 
każdej propozycji 
zabawy

Praktyczne sytuacje 
do wykorzystania 
podczas zajęć

Wskazówki 
metodyczne

Program  
wychowania  
przedszkolnego
Program zgodny z aktualną podstawą 
programową:

zawiera sposoby realizacji celów zadań 
edukacyjnych, 

określa szczegółowo 
przewidywane 
osiągnięcia dzieci, 

wspomaga indywi-
dualizację procesu 
wspierania rozwoju 
przedszkolaków.

KOMENTARZE  
DLA NAUCZYCIELI RÓWNIEŻ W FORMIE MATERIAŁÓW 

AUDIO – 
PODKASTÓW!

Przewodniki metodyczne cz. 1-4
Cztery części przewodników metodycznych ułatwiają 
nauczycielowi realizację treści programowych

Komplet dokładnych scenariuszy zajęć na cały rok

Bank pomysłów na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe zabawy 
badawcze, muzyczne i ruchowe

Teksty piosenek i wierszy

Opowiadania o wesołym Hopsie
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PIERWSZE RYSOWANKI, WYDZIERANKI

zachęcanie najmłodszych 
do spontanicznej 

aktywności manualnej

wydzieranie kawałków 
papieru usprawnia 

koordynację  
wzrokowo-ruchową

proste ćwiczenia 
grafomotoryczne „ukryte” 

w kartach wspomagają 
rozwój motoryki małej 

stosowanie różnych 
technik plastycznych 

daje dziecku radość 
z samodzielnie 

wykonanej pracy

PIERWSZE RYSOWANKI WYDZIERANKI

WSPOMAGANIE WSZECHSTR 
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OD MUZYKI DO MATEMATYKIOD MUZYKI DO MATEMATYKI

ONNEGO ROZWOJU DZIECKA

63

M – muzyka i rytmika

dostrzeganie regularności 
i powtarzalności w układzie 
elementów wspomaga myślenie 
matematyczne

rozpoznawanie 
i kontynuowanie rytmów

atrakcyjne ilustracje zachęcają 
do pierwszych prób 
przeliczania i prostych ćwiczeń 
grafomotorycznych

Poranki muzyczne są połączeniem gimnastyki 
z różnorodną muzyką (od „poważnej” 
po rozrywkową), co pozwala nie tylko na aktywne 
słuchanie utworów, lecz także na kształtowanie 
zdrowych nawyków oraz ćwiczenie koncentracji 
uwagi. Dodatkowo poranki muzyczne są 
utrwaleniem wszelkich postaw, zachowań, 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
związanych z gotowością szkolną. 
Piotr Kaja
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WSPÓLNE KRĘGI TEMATYCZNE
Miesiąc SZEŚCIOLATEK PIĘCIOLATEK CZTEROLATEK TRZYLATEK

w
rz

es
ie

ń

    1. Cześć, to ja     1. Cześć, to ja     1. Czterolatek to ja     1. To ja

  2. Hop, do przedszkola!   2. Hop, do przedszkola!   2. Wesołe przedszkole   2. W moim przedszkolu 

  3. Mój dom   3. Mój dom   3. Gdzie mieszkasz?   3. Mój dom 

  4. Moja droga do przedszkola   4. Moja droga do przedszkola   4. Bezpieczna droga   4. Droga do przedszkola 

pa
źd

zi
er

ni
k   5. Jesień   5. Jesień   5. Pani Jesień   5. Przyszła jesień 

  6. Owoce i warzywa   6. Owoce i warzywa   6. Smaczne owoce i warzywa   6. Lubię owoce i warzywa

  7. Moje zwierzaki   7. Moje zwierzaki   7. Lubię zwierzęta   7. Moje zwierzątko

  8. Umiem oszczędzać   8. Umiem oszczędzać   8. Oszczędzamy   8. Potrafię oszczędzać 

lis
to

pa
d

  9. Hop, w zaczarowany świat bajek!   9. Hop, w zaczarowany świat bajek!   9. Lubię bajki   9. Dawno, dawno temu… 

10. Mieszkam w Polsce 10. Mieszkam w Polsce 10. Jestem Polakiem 10. Polak mały 

 11. Świat wokół mnie – bliżej i dalej  11. Świat wokół mnie – bliżej i dalej  11. Świat wokół mnie  11. Cały świat 

12. Przytul misia 12. Przytul misia 12. Pluszowy miś 12. Dzień Pluszowego Misia

gr
ud

zi
eń

13. Jedzie do nas Mikołaj 13. Jedzie do nas Mikołaj 13. Mikołajki 13. Prezent od Mikołaja 

14. Zima, zima, zima 14. Zima, zima, zima 14. Pani Zima 14. Przyszła zima

15. Mam wiadomość 15. Mam wiadomość 15. Świąteczne pocztówki 15. Świąteczne życzenia 

16. Boże Narodzenie 16. Boże Narodzenie 16. Święta, święta! 16. Wesołych świąt! 

st
yc

ze
ń

17. Hop, w Nowy Rok! 17. Hop, w Nowy Rok! 17. Szczęśliwego Nowego Roku! 17. Nowy Rok!

18. Dzień Babci i Dzień Dziadka 18. Dzień Babci i Dzień Dziadka 18. Moi dziadkowie 18. Kochani dziadkowie 

19. W zdrowym ciele zdrowy duch  19. W zdrowym ciele zdrowy duch  19. Sport zimą 19. Sporty zimowe 

20. Karnawał 20. Karnawał 20. Zabawa karnawałowa 20. Bal karnawałowy

lu
ty

21. To mi się uda! To mi się udało! 21. To mi się uda! To mi się udało! 21. Proszę o uśmiech 21. Uśmiechnij się

22. Mój przyjaciel 22. Mój przyjaciel 22. Kogo kochasz? 22. Lubię cię

23. Muzyka jest wszędzie 23. Muzyka jest wszędzie 23. Dzień Kota 23. Kici, kici

24. Lodowa kraina 24. Lodowa kraina 24. Biały niedźwiedź 24. Zimna kraina

m
ar

ze
c

25. Książka 25. Książka 25. Poczytaj mi, mamo 25. Lubię książki

26. Wiosna tuż-tuż 26. Wiosna tuż-tuż 26. Już wiosna 26. Wiosna

27. W lesie 27. W lesie 27. Lubię las 27. O czym szumi las?

28. Magia teatru 28. Magia teatru 28. Lubię teatr 28. W teatrze

kw
ie

ci
eń

29. Hop, przez płotki! 29. Hop, przez płotki! 29. Berek! 29. Hop, do góry!

30. Czekolada 30. Czekolada 30. Mniam, mniam 30. Dzień Czekolady

31. Powietrze, ogień, woda, ziemia 31. Powietrze, ogień, woda, ziemia 31. Nasza planeta 31. Nasza Ziemia

32. Tańcz, tańcz, tańcz 32. Tańcz, tańcz, tańcz 32. Lubię tańczyć 32. Taniec pingwina

m
aj

33. Jestem Polakiem 33. Jestem Polakiem 33. Dzień Flagi 33. Polak mały

34. Dbam o przyrodę 34. Dbam o przyrodę 34. Lubię przyrodę 34. Zielony świat

35. Moje akwarium 35. Moje akwarium 35. Podwodny świat 35. W moim akwarium

36. Moja mama czarodziejka 36. Moja mama czarodziejka 36. Kochani rodzice 36. Dzień Mamy i Taty 

cz
er

w
ie

c

37. Moje prawa 37. Moje prawa 37. Dzień Dziecka 37. Dzieci świata

38. Dżungla 38. Dżungla 38. Jestem coraz starszy 38. A ja rosnę i rosnę

39. Hop, do szkoły! 39. Hop, do szkoły! 39. Moje wakacje 39. Wakacje tuż-tuż

40. Hop, na wakacje! 40. Hop, na wakacje! 40. Dzień Żyrafy 40. W zoo

WSPÓLNE KRĘGI TEMATYCZNE

KOMFORT PRACY 
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WSPARCIE METODYCZNE NA CO DZIEŃ

rozkład materiału  
na 40 tygodni pracy

plany pracy na każdy miesiąc 
z odniesieniami do podstawy 
programowej dokładne scenariusze zajęć 

dydaktycznych w podziale 
na aktywność poranną 
i popołudniową, zajęcia główne 
i zajęcia w ogrodzie

zajęcia muzyczne realizowane 
według innowacyjnej koncepcji 
Piotra Kai opartej na pięciu 
porankach muzycznych 
i jednych zajęciach głównych 
w środę

pomysły na zajęcia dydaktyczne 
dotyczące przedszkolnych 
świąt nietypowych wraz 
z opowiadaniami Agnieszki 
Frączek o wesołym Hopsie

scenariusze (alternatywne) 
realizowane metodą projektu

WSPARCIE METODYCZNE NA CO DZIEŃŃŃŃŃ

NAUCZYCIELA
Zeszyty  

dodatkowe  

dla dzieci  

pracujących  

szybciej
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KARTY
obserwacji  

dziecka

KARTY
obserwacji  

dziecka

KARTY
obserwacji  

dziecka

KARTY I ARKUSZE OBSERWACJI 
Jednym z zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego jest prowadzenie oraz dokumentowanie obserwacji i diagnozy 
pedagogicznej, które pozwalają rozpoznać możliwości dziecka. Obserwacja przeprowadzona w profesjonalny sposób 
ułatwia nauczycielowi:

poznanie mocnych  
i słabych stron dziecka,

ocenienie poziomu  
umiejętności, wiedzy 
oraz postaw dziecka,

wyznaczenie 
właściwego kierunku 
pracy z dzieckiem.

BADANIE  
GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
Obowiązek przeprowadzenia badania gotowości 
szkolnej spoczywa na nauczycielu wychowania 
przedszkolnego. Diagnoza polega na opisaniu 
umiejętności dziecka w 4 obszarach, od których 
uzależniona jest gotowość szkolna:

rozwój fizyczny,

rozwój emocjonalny,

rozwój społeczny,

rozwój poznawczy.

Nauczyciel powinien monitorować postępy dziecka 
w sposób planowy:

wstępna diagnoza jesienią, 

towarzyszenie dziecku w jego osiągnięciach 
i wspieranie w pokonywaniu trudności w kolejnych 
miesiącach pracy,

ocena gotowości szkolnej dzieci kończących 
edukację przedszkolną, czyli diagnoza końcowa 
wiosną.

karty do obserwacji I i II

arkusz obserwacji rozwoju dziecka

karta do zamieszczenia dodatkowych informacji o dziecku

OBSERWACJA I DIAGNOZA  

26 kolorowych kart do diagnozy wstępnej

26 kolorowych kart do diagnozy końcowej

arkusz obserwacji rozwoju dziecka

tabele zbiorcze wyników dziecka i grupy

wzór informacji o gotowości dziecka dla 
rodziców

PORADNIK
dla nauczyciela

Badanie gotowości szkolnej

KARTY
diagnostyczne

Badanie gotowości szkolnej
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PRZEDSZKOLAKÓW

ZOBACZ, JAKIE TO PROSTE:
1. Wprowadź grupę – wpisz imiona i nazwiska dzieci
2. Wprowadź wyniki obserwacji i diagnozy
3. Wygeneruj gotowy raport dla diagnozy wstępnej i końcowej

ELEKTRONICZNA DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
POMAGA w prosty sposób zebrać w jednym miejscu wyniki obserwacji dzieci

UŁATWIA szybkie uzyskanie pełnej informacji o rozwoju fizycznym, poznawczym, społecznym i emocjonalnym dziecka

UDOSTĘPNIA porównanie wyników dziecka na tle całej grupy

POZWALA  wskazać umiejętności wymagające rozwinięcia podczas dalszych zajęć

UMOŻLIWIA  automatyczne generowanie Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

L – logiczne  
i matematyczne myślenie 
Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci w wieku 
przedszkolnym to przepustka do dalszego świata 
nauk ścisłych. Rozwiązywanie zagadek, rebusów 
i prostych łamigłówek to dla przedszkolaków przede 
wszystkim świetna zabawa, dzięki której nabywają 
umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. 
Danuta Chrzanowska
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Magdalena Oleksy-Zborowska
„Integracja sensoryczna to w uproszczeniu przetwarzanie i porządkowanie w układzie 
nerwowym i mózgu sygnałów/bodźców, które do nas docierają dzięki zmysłom. 
Na podstawie (subiektywnej) interpretacji tych informacji reagujemy w konkretny 
sposób. Jest to proces nieświadomy. Rodzice, którzy zaobserwują nietypowe 
zachowania dziecka, powinni zastanowić się, czy powodem może być działanie 
mózgu malucha, przed którym stoi wielkie wyzwanie – musi nauczyć się tego 
wszystkiego, co dorosłym wydaje się naturalne.” 

Źródło: „Twój Junior”,  nr 2, lato 2018, s. 6-7.

Iwona Brylińska
„Dla kilkuletniego dziecka, które dopiero odkrywa świat, przystępnie zaprezentowane 
zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne mogą być ekscytującą zabawą i cennym 
źródłem wiedzy praktycznej. Przeprowadzanie zabaw z zakresu fizyki i chemii  
nie wymaga dużych środków. Laboratorium naukowe można urządzić w ogrodzie,  
sali przedszkolnej, a nawet na stoliku.”  

Źródło: „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora”, nr 10 (112) listopad 2018

Piotr Kaja
„Poranki muzyczne powinny odbywać się systematycznie o tej samej godzinie,  
nie dłużej niż 5–10 minut jedno zajęcie. Warto zwrócić uwagę na możliwości ruchowe 
przedszkolaków podczas realizacji zabaw ruchowych wymagających od dzieci dużej 
aktywności i wysiłku. Jeśli jednak zaproponowane ćwiczenia będą dla przedszkolaków 
atrakcyjne, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie zabawy powtórzyć na wyraźny 
sygnał dziecięcej aprobaty. W takim przypadku nauczyciel nie powinien sztywno 
trzymać się wyznaczonego czasu na realizację atrakcyjnych sytuacji edukacyjnych.” 

(czytaj więcej: http://www.wszpwn.com.pl/pl/salon-metodyczny/)  

Elżbieta Lekan
„Mowa jest jedną z najwyższych umiejętności psychofizycznych człowieka. 
To narzędzie poznania świata, narzędzie komunikacji z drugim człowiekiem, 
narzędzie kreujące naszą osobowość. Praktyka terapeutyczna pokazuje, że każde 
zaburzenie rozwojowe odciska ślad w języku jednostki (specyficzne trudności 
z przetwarzaniem czy nadawaniem mowy), a wszystkie deficyty językowe wskazują 
na nieprawidłowości rozwojowe. Język ma również siłę terapeutyczną, co potwierdza 
praktyka logopedyczna i psychologiczna. Narracja pozwala człowiekowi wyjść 
z traumy, osobom dotkniętym zespołem Aspergera czy autystykom, którzy 
z powodu deficytów w naśladowaniu na każdym poziomie nie przyswajają kulturowo 
pożądanych zachowań, tworzy językowy zbiór zasad postępowania. Umożliwia 
osobom późno mówiącym i dyslektycznym sprawne komunikowanie się dzięki 
dostarczanym w trakcie terapii schematom językowym.” 

Źródło: „BLIŻEJ PRZEDSZKOLA”, nr 11.206/2018

EKSPERCI  PWN  PISZĄ
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Nowa  
Źródło pomysłów i gotowych rozwiązań!

Wejdź na stronę Akademii PWN 
www.akademiaPWN.pl

Zaloguj się lub zarejestruj 
Wejdź na login.wszpwn.com.pl 

Korzystaj z zasobów

KROK 
1

KROK 
3

KROK 
2

Warto skorzystać!

Interaktywny katalog zasobów edukacyjnych to bogaty zbiór materiałów elektronicznych ułatwiających pracę nauczycieli 
wychowania przedszkolnego. Zawiera m.in.:

NIEZBĘDNE DOKUMENTY: program nauczania, plany wychowawczo-dydaktyczne, arkusze obserwacji i diagnoz

PRZEWODNIKI METODYCZNE: komplet scenariuszy zajęć, teksty literackie, teksty piosenek

ZESTAWY ĆWICZEŃ I KART PRACY: dodatkowe karty pracy, kolorowanki, krzyżówki, zestawy ćwiczeń porannych 
i gimnastycznych, gry i zabawy ruchowe

MULTIMEDIA: nagrania mp3, ćwiczenia interaktywne, e-booki

20 000 
dodatkowych 
materiałów 

metodycznych
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         UCZ, ĆWICZ I BAW SIĘ  

20 zeszytów dla przedszkolaków
7 przewodników metodycznych
3 płyty z nagraniami

Dwupak ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE 
W PRZEDSZKOLU to kompleksowa oferta 
materiałów edukacyjnych zarówno do pracy 
indywidulanej w przedszkolu lub w domu, 
jak i do pracy grupowej:

ZAPEWNIA nauczycielowi kompletny 
zestaw przewodników metodycznych 
i płyt z aranżacją piosenek dla dzieci

WSPIERA nauczyciela w prowadzeniu 
twórczych i urozmaiconych zajęć we 
wszystkich grupach wiekowych

WSPOMAGA wszechstronny rozwój 
umiejętności u dzieci w wieku 
przedszkolnym

TWORZY bogaty zestaw dla nauczyciela 
i przedszkolaków w dwóch funkcjonalnych 
segregatorach

70



Z TRAMPOLINĄ

Literki
Publikacja prezentuje obraz 
graficzny wszystkich liter ułożonych 
w kolejności alfabetycznej. 
Znakomicie przygotowuje do 
czytania i pisania dzięki ćwiczeniom 
z zakresu analizy i syntezy wzrokowo- 
-słuchowej wyrazów oraz ćwiczeniom 
na powiększonej liniaturze.

Cyferki
W zeszycie pokazane są obrazy 
graficzne cyfr, co ułatwia starszym 
przedszkolakom ich poznanie, 
szczególnie gdy prezentacji cyfry 
towarzyszy zabawny wierszyk. 
Zaproponowane ćwiczenia zachęcają 
do logicznego myślenia, podejmowania 
pierwszych prób liczenia, 
a powiększona kratka umożliwia naukę 
starannego zapisywania cyfr.

Czytanki
Idealna publikacja służąca zachęceniu 
przedszkolaków do samodzielnych 
prób czytania. Zadania i ćwiczenia 
ułożone są według stopniowania 
trudności, czyli od wprowadzenia 
znaku graficznego litery, przez zdania 
obrazkowo-sylabowe, sylaby, rebusy 
literowo-obrazkowe, podpisy, do 
bardziej skomplikowanych tekstów 
komiksowych, aż po dłuższe czytanki.

Zabawy 
grafomotoryczne 1, 2, 3
Trzy zeszyty z ćwiczeniami wspoma-
gającymi rozwój umiejętności ma-
nualnych dziecka i usprawniającymi 
motorykę dłoni. Dzięki ciekawym 
ćwiczeniom graficznym, rysowa-
niu po śladzie czy dorysowywaniu 
rzetelnie przygotują dziecko do nauki 
pisania już od najmłodszej grupy.

Emocje 1, 2, 3
Publikacje przygotowane z myślą 
o dzieciach w wieku od 3 do 6 lat. 
Zawierają karty zadaniowe, gry, 
historyjki obrazkowe oraz ćwiczenia 
i zabawy wspomagające szczególnie 
rozwój emocjonalny przedszkolaków. 

Wspomaganie 
umiejętności 
społecznych
Publikacja to zbiór ćwiczeń i kart pracy 
dla dzieci, która ułatwia kształtowanie 
podstawowych kompetencji 
społecznych wraz z połączeniem 
ich z konkretnymi stanami 
emocjonalnymi. Dodatkowo zawiera 
wskazówki dla nauczyciela lub rodzica 
oraz ciekawe pomoce: grę planszową, 
kartoniki, karty, kolorowanki.

ZESZYTY 

DEDYKOWANE 

DO PRACY 

INDYWIDUALNEJ

BESTSELLER
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     DOSKONALENIE WARSZT 
BIBLIOTEKA NAUCZYCIELA 
to kompletny zestaw materiałów do zapewnienia obowiązkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu: 

DOSTARCZA praktyczne materiały do prowadzenia zajęć

ZAWIERA ciekawe i atrakcyjne pomoce gotowe do wykorzystania

UŁATWIA prowadzenie dodatkowych zabaw (ruchowych oraz korekcyjno-kompensacyjnych)

Zajęcia ruchowe w przedszkolu
Publikacje wspomagają budowanie kondycji fizycznej 
i wzmacnianie odporności przedszkolaków. W trzech porad-
nikach nauczyciel znajdzie:

100 niepowtarzalnych zestawów ćwiczeń,

150 prostych zabaw i gier ruchowych,

gotowe podpowiedzi jak zorganizować i przygotować 
grupę do zajęć.

Bajkoterapia w przedszkolu
Bajkoterapia to przyjazna metoda nauczenia 
maluchów radzenia sobie z emocjami w codzien-
nych sytuacjach oraz funkcjonowania w nowym 
środowisku. Dwie publikacje wspierające emocjo-
nalny rozwój przedszkolaków zawierają:

20 bajek terapeutycznych, przeznaczonych 
dla młodszych i starszych dzieci,

19 scenariuszy zajęć z propozycjami zabaw 
dla dzieci,

karty zadaniowe i plakat.
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P – przedsiębiorczość  
i samodzielność 

ATU PRACY NAUCZYCIELA

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu
Zestaw praktycznych materiałów i pomysłów na zajęcia dodatkowe i terapeutyczne. 
W dziewięciu poradnikach nauczyciele znajdą:

90 scenariuszy zajęć,

250 kart pracy,

edukacyjne gry planszowe i inne kolorowe pomoce.

Człowiek przedsiębiorczy umie optymalnie gospodarować 
czasem i zdobytą wiedzą. Umiejętne pokierowanie 
edukacją najmłodszych może rozbudzić w nich pierwiastek 
przedsiębiorczości i będzie miało przełożenie na sukcesy 
w dorosłym życiu pod warunkiem jednak, że pozwolimy 
dzieciom na dodającą pewności siebie samodzielność.
Katarzyna Kozłowska
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SAY HELLO!  
AND A LOT MORE… 

DLA DZIECKA
HELLO STARTER to pakiet materiałów edukacyjnych do pracy 
ze starszymi przedszkolakami, którego celem jest przygotowanie 
dzieci do nauki języka angielskiego w szkole: 

48 kart pracy

Festivals – materiały dodatkowe

6 historyjek

nalepki

interaktywne ćwiczenia językowe 

CD z piosenkami i wierszykami

DLA NAUCZYCIELA
Na komplet publikacji dla nauczyciela składają się:

Karty pracy Hello STARTER

 Książka dla nauczyciela, a w niej: rozkład materiału, 
założenia metodyczne, scenariusze wszystkich zajęć

 Materiały uzupełniające, a w nich: karty osiągnięć dziecka, 
tekst sztuki teatralnej, materiały do kopiowania

Karty obrazkowe

Dwustronny plakat dydaktyczny

           JĘZYK ANGIELSKI DLA  

Materiały  
dydaktyczne online  

www.akademiaPWN.pl

Rozkład materiału

E-przewodnik metodyczny

Karty obrazkowe

Program nauczania języka 
obcego w przedszkolu
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A – angielski dla najmłodszych

SAY HELLO!  
AND LET’S BEGIN… 
DLA DZIECKA
HELLO KIDS to karty pracy przeznaczone dla młodszych przedszkolaków, 
które rozpoczynają obowiązkową naukę języka angielskiego w przedszkolu. 
Bohaterowie książki, pandy Kimmy i Jimmy, przy pomocy piosenek i prostych 
rymowanek wprowadzają dziecko w świat języka angielskiego. W książce dla 
dziecka znajduje się:

34 karty pracy

8 prostych historyjek

2 plansze z nalepkami

rozkładana okładka służy jako plansza  
demonstracyjna i słowniczek obrazkowy

DLA NAUCZYCIELA
Komplet publikacji dla nauczyciela zawiera:

Karty pracy HELLO KIDS

Materiały dla nauczyciela, a w nich: rozkład materiału, założenia 
metodyczne, kolorowanki, 160 scenariuszy zajęć

Dwie płyty CD z nagraniami: piosenki, rymowanki, historyjki, krótkie teksty 
narracyjne

Karty obrazkowe

Makiety kukiełek: pandy Kimmy, pandy Jimmy, owieczki Fluffy

PRZEDSZKOLAKÓW

Dzieci bawią się, używając języka angielskiego – śpiewają piosenki, 
udając echo czy zepsute radio; wykonują utwory głosem 
śpiewaczki operowej czy starej babci; wykorzystują proste 
rekwizyty (sznurek, pudełka, latarkę) do zadań typu TPR. 
Nauczyciel zachęca dzieci do zabawy, a nauka angielskiego 
odbywa się „przy okazji”. 
Anna Pryszczepko-Kosińska
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MINI BINGO! HAVE FUN & LEARN… 

ABC DEUTSCH. LERNEN DURCH SPIELEN  

DLA DZIECKA
Seria Mini Bingo! w sposób łagodny i naturalny wprowadza przedszkolaki w ciekawy 
świat języka angielskiego. Dzieci zaczynają swoją przygodę z językiem poprzez:

aktywne formy nauki wspomagane naklejkami, kartami obrazkowymi, 
grami planszowymi,

książkę dostosowaną do percepcji małych dzieci,

nagrane z udziałem native speakerów piosenki oraz podkłady muzyczne 
do samodzielnego śpiewania.

DLA DZIECKA
Seria ABCDeutsch jest dostosowana do nauki języka niemieckiego w naj-
starszej grupie przedszkolnej. Publikacja zawiera lubiane przez dzieci formy 
ćwiczeń, jak słuchowiska, piosenki, karty i ćwiczenia interaktywne oraz inne 
atrakcyjne dodatki ułatwiające naukę:

Słownik obrazkowy A1 do kolorowania,

Słownik okienkowy,

Kolorowe portfolio językowe – Mein Dossier,

11 planszowych gier językowych,

4 plansze z naklejkami,

Płytę CD ze słuchowiskami,

Materiał dla rodziców.

DLA NAUCZYCIELA
Poradnik metodyczny, a w nim: scenariusze wszystkich lekcji, pełne teksty nagrań

Dwustronne karty obrazkowe

2 płyty CD z nagranym materiałem przez native speakerów

Plakat interaktywny

Materiały do kopiowania

DLA NAUCZYCIELA
Poradnik metodyczny ze scenariuszami wszystkich lekcji

92 karty obrazkowe do nauki słownictwa metodą Domana

60 kart do historyjek obrazkowych

10 plakatów

Materiały do pracy z użyciem tablicy interaktywnej

Materiały  
dydaktyczne online  

www.akademiaPWN.pl

Rozkład materiału

E-przewodnik metodyczny

Karty obrazkowe

Program nauczania języka 
obcego w przedszkolu

JĘZYKI OBCE DLA WSZYST  
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MEMO  
I PRZEDSZKOLAKI 
DLA DZIECKA
MEMO I PRZEDSZKOLAKI to nowatorska publikacja do nauki 
języka angielskiego w przedszkolu z filmami animowanymi, 
w których wirtualna nauczycielka pomaga prowadzić zajęcia 
językowe dla przedszkolaków. Dzieciom towarzyszy sympatyczny 
smok Memo, który zachęca do nauki języka przy pomocy 
piosenek, wierszyków, gier i zabaw. 

Zestaw dla ucznia i rodzica obejmuje: 

Karty pracy dla dziecka:

35 perforowanych kart pracy,

6 plansz do gry memory,

3 plansze z naklejkami,

dyplom uznania.

Poradnik dla rodziców i opiekunów:

 wskazówki, jaki materiał powtarzać w domu z dzieckiem,

 dodatkowe zadania,

 słowniczek obrazkowy do kolorowania.

2 płyty DVD z filmami animowanymi.

DLA NAUCZYCIELA
Materiały dla nauczyciela:

Przewodnik metodyczny ze 
wskazówkami, jak pracować na 
zajęciach z filmami animowanymi

Opisy wszystkich odcinków

14 kolorowanek z komentarzem

Karty obrazkowe

Zestaw filmów animowanych na płytach DVD 
z 70 minilekcjami

Materiały  
dydaktyczne online  

www.akademiaPWN.pl

Rozkład materiału

E-przewodnik metodyczny

Karty obrazkowe

Program nauczania języka 
obcego w przedszkolu

KICH GRUP WIEKOWYCH
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 MĄDRE KSIĄŻKI  DLA  

Co robi język  
za zębami?
Poprawna polszczyzna 
dla najmłodszych

Agata Hącia

Autorka w mądry i zabawny 
sposób prowadzi małych 
czytelników przez zawiłości 
polszczyzny. W każdej z pię-
ciu części książki odkrywamy 
kolejne tajemnice języka: 
ćwiczenia logopedyczne, 
znaczenia słów, frazeolo-
gizmy, etykietę językową, 
zagadnienia gramatyczne.

Rusz głową!
Gimnastyka mózgu  
dla dzieci
Anne Lene Johnsen

Przewodnik po dziecię-
cym mózgu i jego rozwoju. 
Książka zawiera ćwiczenia 
stymulujące poszczególne 
obszary mózgu, które odpo-
wiadają za logiczne myśle-
nie, analizowanie informacji, 
liczenie, czytanie, kreatyw-
ność. Autorka podaje także 
wskazówki dotyczące diety, 
ruchu, zabawek czy miejsca 
do pracy.

Arcydzieła  
do kolorowania

Marty Noble

Publikacja składa się z 2 ele-
mentów: książki z 60 repro-
dukcjami dzieł opatrzonymi 
notami biograficznymi 
artystów oraz kolorowanki 
opracowanej na podstawie 
tych dzieł, przeznaczonej 
do samodzielnej pracy.

Hirameki

Peng + Hu

Jedyna w swoim rodzaju 
publikacja przeznaczona 
dla tych, którzy kochają 
rysować i bawić się tą formą 
sztuki. Punktem – dosłow-
nie! – wyjścia jest tu barwna 
plama, kleks farby, który 
stanowi inspirację do stwo-
rzenia własnego rysunku. Jak 
piszą autorzy książki, w każ-
dej plamce ukryte są figury, 
które można zadziwiająco 
łatwo ożywić za pomocą 
kilku kropek i kresek.

Dlaczego sztuka pełna 
jest golasów?
I inne ważne pytania

Susie Hodge

Ale dziwactwo! Czy to już 
skończone? A może wisi do 
góry nogami? Świat sztuki 
jest pełen zagadek, a Susie 
Hodge pomaga odkrywać 
jego tajemnice. Językiem 
dzieci opowiada o artystach 
i ich dziełach – od malo-
wideł zdobiących egipskie 
grobowce po współczesny 
design.

Dlaczego gwiazdy 
migocą?
I inne ważne pytania 

James Doyle

Nauka jest wszędzie! Czy-
telnik znajdzie w książce 
odpowiedzi na pytania doty-
czące rozmaitych zjawisk: 
od najmniejszej bakterii po 
największe czarne dziury. Od 
mikroskopijnych stworzeń 
po największe bestie, jakie 
kiedykolwiek przemierzały 
Ziemię. Od wnętrza waszego 
ciała po najdalsze zakątki 
Wszechświata. 

Dlaczego ryby  
nie toną?
I inne ważne pytania

Anna Claybourne

Czy krokodyle mają pępki? 
Po co pszczołom „futerko”? 
Czy małpy mogą coś wyna-
leźć? Na te i wiele innych 
pytań odpowiada Anna Clay-
bourne. Autorka opowiada 
o pojawieniu się zwierząt 
na Ziemi, o ich gatunkach, 
zwyczajach, wyjątkowych 
cechach, umiejętnościach 
adaptacji do środowiska oraz 
o miejscu człowieka wśród 
innych stworzeń.

Oficjalny podręcznik 
SCRATCHJR
Programowanie na wesoło

Marina Umaschi-Bers,  
Mitchel Resnick 

ScratchJr to bezpłatny język 
wprowadzający do progra-
mowania komputerowego, 
który działa na urządze-
niach iPad oraz na tabletach 
z systemem Android. Ofi-
cjalny podręcznik ScratchJr 
to znakomity towarzysz tej 
bezpłatnej aplikacji, który 
ułatwia kodowanie i zabawę. 
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DOCIEKLIWYCH DZIECI

Teatrzyki  
na cztery pory roku
Dorota Gellner  
Danuta Gellnerowa

To wyjątkowa książka, która zawiera 
35 krótkich inscenizacji dla młodszych 
i starszych przedszkolaków. Unikatowe 
utwory, uszeregowane zgodnie z rytmem pór roku, 
są doskonałą okazją do zabawy zarówno w przedszkolu, 
jak i w domu. Uatrakcyjnią spotkania z rodzicami w przedszkolu 
z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Dnia Mamy i Taty.

Bajki na cztery pory roku
Katarzyna Kozłowska

Zestaw atrakcyjnie ilustrowanych opowieści z morałem. Większy format 
książek powoduje, że idealnie sprawdzą się podczas grupowych zajęć 
w przedszkolu, a także podczas wspólnego czytania w domu. Pomagają 
dzieciom w rozwoju mowy, wspomagają koncentrację uwagi i myślenie 
przyczynowo-skutkowe. 

Seria składa się z czterech tytułów 
na każdą porę roku:

Motyl powsinoga

Artur rak, co chodził wspak

Tajemnica zaginionego orzeszka

Na ratunek
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Informacje i zapisy +48 508 278 278
przedszkole.pwn.pl
szkolapodstawowa.pwn.pl

program nauczania w języku polskim i angielskim

bogata oferta zajęć dodatkowych

przyjazna atmosfera

nauczyciele z pasją i doświadczeniem

Dwujęzyczne Przedszkole  
i Szkoła Podstawowa PWN  
zapraszają na ul. Rostaf ińskich 1 w Warszawie



Napisz 
bok.wsz@pwn.pl

Zadzwoń
22 69 54 800

Wybierz dla siebie dogodną  
formę kontaktu:

Znajdź Konsultanta na
wszpwn.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Specjaliści BIURA OBSŁUGI KLIENTA  
z przyjemnością odpowiedzą na pytania dotyczące:

oferty wydawniczej

zamówień i deklaracji

materiałów dla nauczycieli w Akademii PWN

aktualnych spotkań i webinariów organizowanych  
przez Wydawnictwo

codziennie od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 – 16.00

Spotkajmy się 
na Tournée  
Trampolinka,  
Hopsa i Piotrka!

Spotkania z muzyką na żywo 
odbędą się w największych 
miastach w Polsce.  
Szczegółowe informacje   
znajdziesz w Kalendarzu  
na wszpwn.pl.

1. Rozpoznaję uczuć wiele  
 (muz. P. Kaja, sł. A. Widzowska)

2.   Maluję i tańczę  
(muz. P. Kaja, sł. A. Widzowska)

3.  Hops sześciolatek  
(muz. P. Kaja, sł. M. Sawicki)
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
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