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NAKEJKI DO ZADAŃ – naklejki przedstawiają bazgrołki, po przeprowadzeniu WYZWANIA (np. organizacji dni nietypowych) 

należy przykleić naklejkę pod konkretną datą. 

 

 

 

 

 
Poniżej zostały opracowane pomysły/zadania, które mogą pomóc koordynatorom podczas 
realizacji poszczególnych modułów. Zamieszczone propozycje są jedynie inspiracji i mogą być 
dowolnie modyfikowane przez nauczycieli. 
Jednak to Koordynatorzy tworzą własne pomysły na realizację poszczególnych świąt i dni 
nietypowych. 
  

MODUŁY 

MATERIAŁY 
KALENDARZ  – najlepiej wydrukować go w większym formacie np. A3. 

Zadaniem dzieci jest przyklejanie naklejek pod odpowiednią datą np. 

zrealizowanie niektórych świąt lub dni nietypowych. 

KARTY PRACY – są opracowywane w 

wersji kolorowej i stanowią uzupełnienie 

do Projektu.  Karty pracy będą 

sukcesywnie uzupełnianie i publikowane 

na stronie do darmowego pobrania. 

DYPLOMY – zestaw zawiera dyplomy, które można wręczyć dzieciom 

na zakończenie projektu. Zostały również przygotowane dyplomy 

urodzinowe, które można wykorzystać podczas realizacji ZADANIA 

grupowe uroczystości -  urodziny dzieci z grupy. 



 

  

ZADANIE 1 
BAZGROŁKOWE POWITANKI 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: ZAPOZNANIE Z BAZGROŁKAMI 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. ZAPOZNANIE Z BAZROŁKAMI: Prezentacja postaci (ilustracje lub uszyte postacie) podanie imion 

bazgrołów, zwrócenie uwagi na ich kolory. 

3. USTALENIE ZASAD I REGUŁ: Wykorzystanie wiersza: 

Bazgrołkowe reguły przedszkolaków! 
Magdalena TokarcZyk 

Dzisiaj się drogie dzieci witamy 
i małe bazgrołki wszyscy poznamy. 
Z nimi miło spędzać czas będziemy 
i wspólnie nudy się pozbędziemy. 

To kolorowe bazgrołki z zeszytu Mikołaja. 
Ich wesoła rodzinka do naszego przedszkola właśnie zawitała. 

Zielony Bazgrołek, czerwony Bazgrot, 
różowa Bazgrolinka i żołta Bazgraninka. 

Ten czarny, malutki - Bazgrolinek się nazywa. 
I zawsze przestraszona jest jego mina. 
Niebieski Bazgrotek też się z nami wita. 

Oj będzie zabawa z nimi znakomita! 
Lecz zanim z bazgrołkami się pobawimy. 
To razem przyrzeczenie teraz złożymy. 

Proszę wszystkie kochane dzieci o powstanie. 
I za swoją Panią słów powtarzanie. 

Podczas bazgrołkowych spotkań przyrzekamy! 
1. Zgodnie bawić się i uprzejmie do wszystkich odnosić się! 

2. Solidnie rozwiązywać zadania, a potem zabierzemy się do sali sprzątania. 
3. Przyrzekamy, choć jesteśmy jeszcze mali, zgodnie bawić się w naszej sali! 

4. Przyrzekamy, że na swoją kolej będziemy cierpliwie czekali! 
Wszystkie reguły przyjmujemy i akceptujemy. 

A na znak, że się z nimi zgadzamy, 
nasze kciuki pod przyrzeczeniem odbijamy. 
A żeby bazgrołkom przykrości nie sprawić… 

Musisz kciuk do góry postawić. 

ZADANIE: 1 
BAZGROŁKOWE POWITANKI 

WARIANT 1 



4. POTWIERDZENIE PRZEZ DZIECI PRZYJĘCIA REGUŁ: Na znak przyjęcia reguł na przygotowanych 

planszach dzieci mogą odbijać kciuk (karta dołączona do grupowej księgi przedszkolaków) lub odbijać/ 

odrysowywać dłoń w wyznaczonym miejscu (karta dołączona do indywidualnej księgi zadań przedszkolaków). 

5. PREZENTACJA KALENDARZA: Prezentowanie KALENDARZA, omówienie na czym będzie polegało 

prowadzenie kalendarza.  

6. KOLOROWE BAZGROŁKI: Malowanie bazgrołków na przygotowanych kartach pracy. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie pierwszej naklejki na kalendarzu. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Wykonanie karty pracy (chętne dzieci) – KARTA PRACY mój bazgrołek. 

 

UWAGI: 

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

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

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

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE PRZYWITANKI 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,  

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Iskierka przyjaźni  - N. zaprasza dzieci do porannego przywitania się. W tym celu wszyscy ustawiają 

się w kole i chwytają za ręce. N. wysyła iskierkę, ściskając lekko dłoń dziecka po swojej prawej stronie. Zadaniem dziecka 
jest przekazać iskierkę dalej, czyli ścisnąć dłoń kolegi ze swojej prawej strony, tak aby iskierka mogła zatoczyć krąg i powrócić 
do N. 

2. BAZGROŁKOWE PRZYWITANKI: Próby odgadnięcia na podstawie wiersza w jaki sposób lubią witać się 

poszczególne bazgrołki. 

Te wesołe powitanki! 
Magdalena TokarcZyk 

Dzisiaj się drogie dzieci witamy 

i z bazgrołkami w zabawie zapoznamy. 

Każdy będzie okazję miał 

powitać wszystkich – tak jak będzie chciał. 

WARIANT 2 



Bazgrołek powitania rozpoczyna. 

Zawsze wesoła jest jego mina. 

„Żółwika” więc zrobi z koleżanką i kolegą, 

a jego koleżeńskość wszyscy dostrzegą. 

Bazgrot choć mina jest jego groźna 

Przybija „piątki” bo to jego powitanka raźna. 

Bazgrolina każdego przytula na powitanie. 

Bazgrotek uściskiem dłoni wita się oficjalnie. 

Bazgrolinek pomacha na „dzień dobry” i „na do widzenia”. 

I tego nigdy nie zmienia. 

Bazgraninka wita się miłymi słowami. 

Takimi od serca wypowiedzianymi. 

Jakie to słowa? – pewnie spytacie. 

Wy wszyscy dobrze je na pewno znacie! 

Dzień dobry, część lub witaj kolego 

w taki sposób witaj każdego. 

A jak Wy witać się lubicie? 

Zaraz w zabawie bazgrołkom pokażecie… 

 

2. W JAKI SPOSÓB MOŻEMY SIĘ WITAĆ?: Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanego wiersza, 

dopasowanie emblematów ze sposobami witania się do poszczególnych bazgrolków. 

3. WITAMY SIĘ!: Zabawa ruchowa z wykorzystaniem emblematów. Dzieci swobodnie poruszają się po sali w 

rytm muzyki. Na przerwę w muzyce N prezentuje emblemat z danym sposobem witania się, a zadaniem dzieci 

jest przywitanie się w ten sposób z jak największą liczbą dzieci.  

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Wykonanie karty pracy (chętne dzieci) dołączenie jej do teczki – KARTA PRACY 2 oraz KARTA 

PRACY 3. 

JAK WITAJĄ SIĘ W INNYCH KRAJACH?: Rozmowa i prezentacja różnych sposobów witania się (materiały 

na ten temat dostępne na stronie Przedszkolankowo.pl). 

 

UWAGI: 

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

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

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

  



  

INSPIRACJE 
NIETYPOWE DNI 



 

 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ KOSZULI  – BAZGROŁKOWE PREBIERANKI 

CELE:  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

• rozwijanie koncentracji, spostrzegawczości, 

• doskonalenie czynności samoobsługowych: samodzielne ubieranie się,  

• doskonalenie sprawności manualnych, 

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych koszul. 

Dziś bazgrołki zapraszają do zabawy zachęcają! 

Dzień Koszuli fajna sprawa, i okazja do wyzwania! 

3. KOSZULA DO KOSZULI: Do zabawy będziecie potrzebować dla każdego dziecka medali przedstawiających 

koszule. Poniżej znajdziecie szablon takich medali, które możecie wydrukować na kolorowych kartkach. Rozdajemy 

dzieciom po jednym medalu w danym kolorze (w zależności od tego ile mamy dzieci dajemy po dwa lub 3 medale 

w takim samym kolorze). Podczas muzyki dzieci swobodnie poruszają się po sali. Na przerwę w muzyce zadaniem 

dzieci jest dobrać się w pary lub ustawić się w kole (w zależności od tego ile jest medali w takim samym kolorze), 

pamiętając o tym, że dobierają się dzieci z takim samym kolorem medalu. 

4. KTO PIERWSZY – TEN LEPSZY! ZAPINAMY GUZIKI NA CZAS!: W zależności od tego ile mamy dzieci 

dzielimy je na pary lub trójki i  rozdajemy im po jednej męskiej koszuli (najlepiej takie koszule, które mają taką samą 

ilość guzików). Zadaniem dzieci jest ubranie jednej osoby z pary lub trójki w koszulę i jak najszybsze zapięcie 

guzików. Wygrywa drużyna, która zrobi to najdokładniej i najszybciej. 

5. CO PASUJE DO KOSZULI? BAZGROŁKOWE ZAGADKI Z MAGICZNEGO WORKA: Do worka należy 

włożyć: marynarkę, spinki do mankietów, krawat, muszkę, spinkę do krawatu. Zadaniem dzieci jest wyciągnięcie z 

worka po jednej rzeczy, wspólne nazywanie wyciągniętych przedmiotów i dopasowywanie do koszuli… czyli spinki 

przyczepiamy do mankietów itd. 

6. PAPIEROWA KOSZULA:  Możecie podczas Dnia Koszuli przygotować własne koszule z papieru. 

Przygotowanie takiej koszuli jest naprawdę proste. Będziecie potrzebować: dla każdego dziecka szablonu koszuli 

(do pobrania), dla każdego dziecko po jednej kartce A4 (najlepiej w rożnych kolorach) nożyczki, klej, guziki, kokardki 

ze wstążki. Dokładny opis na stronie Przedszkolankowo.pl. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na kalendarzu. 

DNI NIETYPOWE 
STYCZEŃ 



POTRZEBUJECIE: 

• SZABLONY KOSZUL, 

• SZABLONY DO PRZYGOTOWANIA KOSZULI (wycinanka), 

• WOREK + spinki do krawatu, spinki do mankietów, muszka, krawat itd. 

 

UWAGI: 

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

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

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

 

  



 

 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ KOTA  – BAZGROŁKOWE KOCIE FIGLE 

CELE:  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

• rozwijanie koncentracji, spostrzegawczości, 

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

• usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez zabawy ortofoniczne, 

• uwrażliwienie na potrzeby zwierząt, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja maskotki kotka. 

Kocie figle fajna sprawa! 

Dziś z kotami jest zabawa! 

3. KOCIA MOWA: „Zawołaj kota” – zabawy ortofoniczne. Czy wiecie, że w innych krajach koty przywołuje się w 

rożny sposób? Jeżeli tego nie wiedzieliście to teraz macie okazję zapoznać się z nawoływaniem kotów w języku 

obcym, więc jak się okazuje wyjeżdżając do innego kraju nie tylko tłumaczymy naszą mowę, musimy również 

przetłumaczyć nasze  „kicianie” jeżeli chcemy przywołać do nas zagranicznego kotka. 

4. KOCIE POLOWANIE: chyba wszyscy wiedzą, że poza miską mleka koty lubią kłębuszek włóczki i oczywiście 

myszki. Do przygotowania będziecie potrzebować: oczywiście włóczkę, dziurkacz, szablon myszki i głowy kota, 

nożyczki i tekturę. Szablony odrysowujemy na tekturze i wycinamy (dla każdego dziecka jeden zestaw), następnie 

łączymy elementy za pomocą włóczki. Zadaniem dzieci jest zwijanie włóczki na głowę kota. Wygrywa dziecko, które 

przyciągnie myszkę jako pierwszy. 

5. JAK DBAĆ O KOTA?: Rozmowa w oparciu o doświadczenia dzieci oraz ilustracje. 

6. GDZIE JEST KOTEK?:  zabawa inspirowana dobrze nam znaną grą „Ciepło -zimno”. Jedno dziecko wychodzi, 

a my w tym czasie chowamy kotka. Gdy dziecko wraca do sali jego zadaniem jest odnaleźć ukrytego kota, reszta 

dzieci mu w tym pomaga – albo tak jak w oryginalne mówiąc „ciepło – zimno” lub wołając „miau – miau” głośno gdy 

dziecko jest blisko, a gdy się oddala ściszają głos. 

7. KTO ZNA TEGO KOTA?: do tego może pomocne będą plansze, które przygotowywałam. Dotyczą one 

znanych i mniej znanych kotów. Plansze dostępne na stronie Przedszkolankowo.pl. 

8. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na kalendarzu. 

DNI NIETYPOWE 
LUTY 



POTRZEBUJECIE: 

• PLANSZE KOTÓW, 

• MASKOTKA KOTA, 

 

*Więcej kocich inspiracji na stronie Przedszkolankowo.pl 

UWAGI: 

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

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

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

 

  



 

 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ MATEMTYKI  – MATEMATYCZNE ZAGADKI BAZGROŁKÓW 

 

UWAGI: Do przeprowadzenia matematycznego dnia materiały wraz z opisami możecie znaleźć na stronie 

Bazgrolki.info w zakładce INSPIRACJE. 

Po przeprowadzeniu Dnia Matematyki wklejamy naklejkę do kalendarza. 

 

WYZWANIE: GODZINA DLA ZIEMI – BAZGROŁKI O ZIEMIĘ DBAJĄ NA GODZINĘ PRĄD 

WYŁĄCZAJĄ. 

 

UWAGI: Podczas tego wyzwania staramy się na godzinę wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, jak 

również możecie zachęcić rodziców do właczenia się w akcję! 

 

WYZWANIE: DZIEŃ WIOSNY  – BAZGROŁKI SZUKAJĄ WIOSNĘ 

 

UWAGI: Materiały wraz z opisami możecie znaleźć na stronie Bazgrolki.info w zakładce INSPIRACJE. 

Po przeprowadzeniu Dnia Wiosny wklejamy naklejkę do kalendarza. 

 

 

UWAGI: 

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

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

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

  

DNI NIETYPOWE 
MARZEC 



 

 
 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ TĘCZY – KOLOROWE ZAMIESZANIE Z BAZGROŁKAMI 

CELE:  

• nazywanie kolorów, 

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Wiersz: 

„Kolory tęczy” 
Magdalena Tokarczyk 

Dnia pewnego niezwykła historia swój początek ma, 
o czym ta historia będzie, zaraz opowiem wam. 

Gdy słoneczko na niebie świeciło, 
i wokoło delikatnie padało. 

Nic nieszczęścia nie zapowiadało. 
Jak tylko padać przestało, 

coś niespodziewanie na niebie się pojawiło… 
Czy już wiecie co to było? 

Tak to tęcza zza chmurek wyglądała, 
ale bardzo smutną buzię miała, 
bo swoje kolory gdzieś pogubiła. 
Kolorów tęcza miała aż siedem! 

I gdzie zniknęły? Tego niestety nie wiem. 
Tęcza coraz smutniejsza była 

aż łezka w jej oku się zakręciła. 
Na pomoc tęczy jako pierwsze jabłuszko przybyło 
i tęczę swym czerwonym rumieńcem obdarzyło. 

W ślady jabłuszka marchewka też poszła. 
Co na grządce sobie spokojnie rosła. 

Ona oddała tęczy zatroskanej, 
trochę swej barwy pomarańczowej. 

Na pomoc tęczy również słonko ruszyło 
i swym żółtym promykiem tęczę obdarzyło. 

Zielona trawka co rosła wokoło, 
tęczy kolor zieleni wręczyła wesoło. 

Niebo, swym niebieskim kolorem się z tęczą podzieliło. 

DNI NIETYPOWE 
KWIECIEŃ 



A burzowe chmurki co z oddala machały, 
smutnej tęczy kolor granatowy podarowały. 

Fioletowy kwiatek również pomóc bardzo chciał 
tęczy swój fioletowy płatek oddał. 

I tak o to tęcza kolory swe odzyskała 
oraz nowych przyjaciół w potrzebie poznała. 

3. ROZMOWA NA TEMAT WIERSZA: Omówienie wysłuchanego wiersza. 

4. JAK POWSTAJE TĘCZA?: Oglądanie filmu edukacyjnego. 

5. NASZA TĘCZA: Zabawa badawcza. POTRZEBUJECIE: kolorowych cukierków (np. skittles lub lentilki), 

talerzyka i wody. Zadaniem dzieci jest ułożenie dookoła talerza cukierków, następnie powoli należy wlać wodę, po 

chwili zauważymy jak cukierki „puszczają” kolor tworząc tęczę 

6. KOLORY TĘCZY: Zabawa ruchowa przy muzyce. Podczas muzyki dzieci tańczą machając przy tym wstążkami 

w kolorach tęczy, Na przerwę dobierają się (po 7 dzieci), tak by każda tęcza miała 7 różnych kolorów. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na kalendarzu. 

 

 

POTRZEBUJECIE: 

• PASKÓW BIBUŁY (7 różnych kolorów), 

• MATERIAŁÓW DO PRZEPROWADZENIA ZABAWY BADAWCZEJ, 

. 

 

UWAGI: 

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

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

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

 

WYZWANIE: DZIEŃ CZEKOLADY – BAZGROŁKOWE SMAKOŁYKI 

CELE:  

• zapoznanie z rożnymi rodzajami czekolady, 

• rozwijanie wyobraźni, 

• rozwijanie logicznego myślenia, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

 

 



PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Rymowanka:  

Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się z bazgrołkami witamy, 

dzień dobry, dzień dobry dobru humor mamy, 

Dzień dobry, dzień dobry słonko jasno świeci, 

dzień dobry, dzień dobry bazgrołki witają wszystkie dzieci. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych czekolad ( biała, mleczna, gorzka, bąbelkowa). 

Można wykorzystać prawdziwą czekoladę lub ilustracje.  

3. BAZGROŁKOWA RYMOWANKA: Słodka zabawa – nauczyciel podaje „słodkie słowa” , a dzieci podają do 

nich rymy np.: 

• cukierki – wafelki , perełki: 

• czekolada – marmolada ,rolada; 

• lody-brody, schody; 

• ciasteczka –bułeczka , śliweczka; 

• pierniczki- guziczki , spódniczki ; 

• rurki –chmurki , bibułki. 

4. CZEKOLADOWE ROŻKI: „Lodowe pucharki”- wykonanie pracy plastycznej – potrzebne będą: płatki 

kosmetyczne, farby, woda, pipetki, kolorowy papier techniczny, brązowa pianka, nożyczki, brokat oraz kamyki i 

inne ozdoby do dekoracji. 

Wykonanie: 

• Najpierw trzeba zabarwić waciki, które będą naszymi kulkami lodów. Wystarczy odrobinę farby 

rozcieńczyć wodą, a następnie taką miksturą polewać waciki – wysuszyć. 

• Wycinamy z brązowej pianki rożki i przyklejamy na kolorowe kartki. 

• Przyklejamy wyschnięte kolorowe lody na rożek i stroimy według uznania. 

5. PREZENTACJA PRAC: Prezentowanie prac przez dzieci. 

6. BAZGROŁKOWE SMAKOŁYKI: Degustacja różnych czekolad (określanie smaku: słodka, gorzka). 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na kalendarzu. 

POTRZEBUJECIE: 

• MATERIAŁÓW DO PRACY PLASTYCZNEJ, 

• RÓŻNEGO RODZAJU CZEKOLAD, 

. 

UWAGI: 

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

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

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



 

 
 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ SAMOLTÓW Z PAPIERU – BAZGROŁKOWE ODRZUTOWCE 

CELE:  

• doskonalenie sprawności manualnych, 

• rozwijanie kreatywności, 

• mierzenie odległości (np. krokami), 

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Rymowanka + prezentacja papierowych samolotów: 

Jestem Bazgrołek odlotowy! 

Mam super samolot odrzutowy! 

Z papieru sam go poskładałem 

I dla was wyzwanie przygotowałem! 

Każdy z kartki samolot złoży! 

3. PAPIEROWE SAMOLOTY: Składanie samolotów (wg wzoru i bez wzoru) z kolorowych kartek. 

4. PIERWSZY LOT!: Puszczanie samolotów przez dzieci. Mierzenie odległości (gdzie samolot wylądował) np. za 

pomocą kroków. Porównywanie kogo samolot poleciał dalej. 

. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na kalendarzu. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• KOLOROWYCH KARTEK, 

. 

UWAGI: 

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

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

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

DNI NIETYPOWE 
MAJ 



 

 
 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ PRZYJACIELA – BAZGROŁKOWI PRZYJACIELE 

CELE:  

• integracja dzieci, 

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

 

UWAGI: Dzień Przyjaciela możemy połączyć z obchodami Dnia Dziecka. Jest to okazja do wspólnych 

zabaw. Dzieci mogą rysować swoich kolegów itd. 

Po przeprowadzeniu Dnia Matematyki wklejamy naklejkę do kalendarza. 

 

WYZWANIE: DZIEŃ SMERFA – SMERFNE ZABAWY Z BAZGRŁKAMI 

CELE:  

• zachęcanie do uczestnictwa we wspólnych zabawach ruchowych, 

• przejawiania twórczej inicjatywy, 

• rozwijanie sprawności ruchowej, 

• przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne zabawy przy smerfnych hitach. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: W wiosce Smerfów wszyscy  lubią smerfojagody. Postanowili wybrać 

się do lasu by je nazbierać. Smerfy ochoczo wyruszyły na niebezpieczną wyprawę. 

• Marsz dzieci przy muzyce (Smerfy wyruszają z wioski), na przerwę w muzyce zatrzymują się i 

rozglądają, czy nie ma Gargamela (skręty tułowia). 

• Marsz na palcach (przechodzenie obok domu Gargamela) 

• Czołganie się  (za dużym kolczastymi krzewami rosną smerfojagody. Dzieci prześlizgują się 

ostrożnie jak węże na brzuchu pod krzewami) 

• Stąpanie z wysokim podnoszeniem kolan ( przechodzenie przez las, w którym rośnie wysoka 

trawa). 

• Podskoki obunóż wysoko w górę ( zrywanie z wysokich krzewów smerfojagód) . 

3. SMERFOWY TOR PRZESZKÓD: „Smerfowy tor przeszkód”. 

• przeskoki w dowolny sposób przez krążki, 

• chodzenie po śladach, 

DNI NIETYPOWE 
CZERWIEC 



• przechodzenie po ławeczce i przez tunel na czworakach z zachowaniem zasad  bezpieczeństwa. 

• chodzenie po nierównych powierzchniach, 

• przekraczanie na czworakach przeszkód (drabinka z ułożonych na podłodze lasek). 

4. SMERFNE KOLOROWANKI: „Kolorowy smerf” - malowanie farbami smerfa – dla chętnych dzieci. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na kalendarzu. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• KOLOROWANEK, 

• PŁYTY Z NAGRANIAMI SMERFNYCH HITÓW, 

• MATERIAŁY DO ZABAW RUCHOWYCH, 

. 

UWAGI: 

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

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

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

 

 

  



 

 
 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ OWOCÓW – BAZGROŁKOWE ZAGADKI SMAKOWE 

CELE:  

• integracja dzieci, 

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

• zachęcanie do próbowania nowych owoców, 

 

POMYSŁY NA ZABAWY:  

ZABAWA 1: pływające… czy tonące owoce zabawa badawcza 

Do zabawy potrzebujecie miski (najlepiej przeźroczystej) – wypełniamy ją wodą. Zadaniem dzieci jest wrzucanie 
po kolei owoców – obserwowanie, które z nich toną, a które unoszą się na wodzie. Podanie wniosku dzieciom z 
przeprowadzenia doświadczenia. 

Do zabawy możemy również wykorzystać warzywa. 

ZABAWA 2: do pary zabawa dydaktyczna 

Do zabawy potrzebujemy trzech tacek (mogą być w różnych kolorach), następnie na jednej z nich układamy 
przekrojone na pół owoce i warzywa (przypadkowe rozłożenie połówek warzyw i owoców). Zadaniem dzieci jest 
odnalezienie pasujących do siebie połówek, a następnie podzielenie na owoce i warzywa. 

ZABAWA 3: smakowite zagadki  

Zadaniem dzieci jest rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłu smaku i węchu. 

 

Po przeprowadzeniu Dnia Matematyki wklejamy naklejkę do kalendarza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI NIETYPOWE 
LIPIEC 



 

 
 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ KOMARA – ROZBZYCZANE ZAMIESZANIE 

CELE: 

• obserwacje przyrody, 

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

 

UWAGI: Zadaniem dzieci jest odszukanie komarów podczas pobytu na świeżym powietrzu, oraz innych 

owadów. Podczas obserwacji dzieci mogą naśladować dźwięki natury. 

Po przeprowadzeniu Dnia Komara wklejamy naklejkę do kalendarza. 

  

DNI NIETYPOWE 
SIERPIEŃ 



 

 
 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ WIEŻOWCÓW – BAZGROŁKOWE WIEŻE Z KLOCKÓW 

CELE:  

• wznoszenie konstrukcji z różnego rodzaju klocków, szanowanie wytworów prac własnych i innych, 

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

• porównywanie wysokości, stosowanie określeń: wyższa, niższa, takiej samej wielkości, 

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych rodzajów klocków. 

Bazgrołki dziś klocki dla dzieci przygotowały, 

i mnóstwo wyzwań opracowały. 

Dziś Dzień Wieżowców, nie wiem czy wiecie? 

Każdy z Was wieże zbuduje największą na świecie! 

3. ZABAWA RUCHOWA: „Drapacze chmur” – zadaniem dzieci jest maszerowanie w rytm wystukiwany na 

bębenku. Na przerwę, dzieci zatrzymują się i starają jak najwyżej potrafią unieść ręce do góry. 

4. WIEŻOWI REKORDZIŚCI: Zaprezentowanie zdjęć przedstawiających najwyższe wieże na świecie np.: 

➢ Burj Khalifa - Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie (wys. 829 m, liczba pięter 163), 

➢ Shanghai Tower - Szanghaj, Chiny (wys. 632 m, liczba pięter 128), 

➢ Pałac Kultury i Nauki – Warszawa, Polska (wys. 237 m, liczba pięter 42), 

➢ Warsaw Spire – Warszawa, Polska (wys. 220 m, liczba pięter 49), 

5. MOJA WIEŻA Z KLOCKÓW: Zadaniem dzieci jest zbudowanie własnej wieży z klocków. 

6. WYŻSZA CZY NIŻSZA?: Próby porównywania wysokości zbudowanych wież przez dzieci. Stosowanie 

określeń: wyższa, niższa, takiej samej wielkości lub wyższa od… niższa od… 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na kalendarzu. 

 

 

DNI NIETYPOWE 
WRZESIEŃ 



ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do zadania zostały przygotowane dwie karty pracy, zadaniem dzieci jest narysowanie 

zbudowanej przez siebie wieży z klocków lub pokolorowanie wieży według podanego wzoru. 

TAK JAK JA: Zadaniem dzieci jest zbudowanie takiej samej wieży jak np. przygotował nauczyciel. 

 

UWAGI: 

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

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

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

 

  



 

 

 

 

 

WYZWANIE: ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK – BAZGROŁKI O HIGIENĘ DBAJĄ O MYCIU 

RĄK NIE ZAPOMINAJĄ! 

CELE:  

• wyrabianie nawyków higieniczno – kulturowych związanych z higieną rąk; 

• utrwalanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z braku higieny rąk; 

• uczenie się prawidłowego mycia rąk 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Wysłuchanie wiersza: 

Mycie rączek ważna sprawa! 
Magdalena TokarcZyk 

Dbanie o higienę, ważna to jest sprawa! 

Wiedzą o tym dzieci i bazgrołków gromada. 

Bazgrołki o swoją higienę zawsze dbają. 

O myciu rąk nigdy nie zapominają! 

A kiedy rączki myjemy – czy ktoś z Was zgadnie? 

Otóż zawsze je myjemy po skończonej na zewnątrz zabawie. 

Gdy z toalety korzystamy, 

również o myciu rączek nie zapominamy! 

Przed i po posiłkach rączki swe także myjemy 

i o tym również nie zapominamy! 

Gdy ze zwięrzętamy wesoło czas spędzamy 

to po wspólnych harcach rączki pod wodą myjemy. 

Czy ktoś z Was pomysł jeszcze ma, kiedy rączki ma umyć każdy z Was? 

3. KIEDY MYJEMY RĘCE?: Rozmowa w oparciu o wiersz oraz własne doświadczenia dzieci. 

4. JAK PRAWIDŁOWO MYĆ RĘCE: Zaprezentowanie prawidłowego sposobu mycia rąk, wspólne ćwiczenia. 

DNI NIETYPOWE 
PAŹDZIERNIK 



5. UCIEKAJĄCY BRUD: Zabawa badawcza – poznajemy właściwości mydła. Do przeprowadzenia zabawy 

potrzebujecie: talerza, wody, patyczka do uszów, pieprzu, płynu do mycia naczyń, 

Przeprowadzenie eksperymentu: do talerza wlej wody, następnie szczyptę pieprzu. Do mniejszych pojemników 

wlej wody i płynu (do jednego płyn, do drugiego wody). Poproś dziecko, aby najpierw namoczyło wacik w wodzie i 

przyłożyło do talerza (nic nie zaobserwujemy), a następnie, aby wacik namoczyło w płynie i ponownie przyłożyło. 

Zaobserwujemy jak pieprz „uciekł” się od wacika. 

WNIOSEK: aby dokładnie umyć ręce potrzebujemy wody i mydła. 

6. MYJEMY RĘCE: Wspólne mycie rąk w łazience. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki do kalendarza. 

 

POTRZEBUJECIE: 

PLANSZE: przedstawiające sposób mycia rąk. 

DO ZABAWY BADAWCZEJ: talerza, wody, patyczka do uszów, pieprzu, płynu do mycia naczyń. 

 

 

UWAGI: 

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

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

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

  



 

 

 
 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ KREDKI – BAZGROŁKOWY DZIEŃ KREDKI  

CELE:  

• rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych kolorów,  

• poznawanie i utrwalenie nazw kolorów,  

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

• klasyfikowanie przedmiotów (kredek) pod względem jednej cechy (kolor), 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych rodzajów kredek (kredki ołówkowe, świecowe, 

pastele itd.). Zadanie pytań dzieciom: 

➢ Co to jest? 

➢ Kiedy używamy kredek? 

➢ Co robimy gdy kredka się złamie?  

3. BAZGROŁKOWE KREDKI: Dopasowanie kredek do bazgrołów. Nazywanie poszczególnych kolorów. 

4. KOLOROWE KREDKI: Zabawa ruchowa przy muzyce. Każde dziecko losuje z worka jedną kredkę (w worku 

należy mieć przygotowane kredki – mogą to być zwykłe kredki lub uszyte - w kolorach niebieski, czarny, czerwony, 

żółty, zielony, różowy). W sali, w różnych miejscach rozkładamy bazgrołki Zadaniem dzieci jest maszerowanie rytm 

muzyki, na przerwę siadają przy bazgrołku w kolorze kredki jaką trzymają w ręku. 

5. WSZYTSKIE KOLORY SĄ POTRZEBNE: Zwrócenie uwagi dzieciom, że wszystkie kolory są potrzebne (nie 

ma brzydkich kolorów). 

6. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie na kalendarzu. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do spotkania została opracowana karta pracy , zadaniem dzieci jest wyklejenie kredek kawałkami 

kolorowego papieru. 

STRUGAMY KREDKI: Zorganizowanie zawodów w struganiu kredek.  

DNI NIETYPOWE 
LISTOPAD 



 

UWAGI: 

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

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

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

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ JEŻA – BAZGROŁKI NA TROPIE JEŻA  

CELE:  

• poznanie wyglądu i sposobu odżywiania się jeża, 

• rozwijanie sprawności manualnych, 

• zachęcanie do swobodnej wypowiedzi, 

• rozwijanie wyobraźni,   

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne zabawa przy rymowance: „Idzie jeż,idzie jeż, co on zrobi to my też....” 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja postaci jeża – omówienie jak ona wygląda, gdzie możemy 

go spotkać. 

3. ZABAWA RUCHOWA: „Jesteśmy jeżami” - zabawa ruchowa – dzieci wykonują dane polecenia: 

• tak jak jeże chodzić drobnymi kroczkami, na sygnał nauczyciela - dzieci kucają i chowają głowy 

(jeże wyczuwają strach); 

• tupiemy jak jeże - dzieci naśladują tupanie jeża - najpierw wolno, potem coraz szybciej; 

• naśladowanie odgłosów jakie wydają jeże tzn. syczeć, fukać, gwizdać. 

4. BAZGROŁKOWE POSZUKIWANIE JEŻA: „Gdzie się schował jeż?” - poszukujemy jeża. Wykonanie wyzwań 

znajdujących się w  kopertach np.: w sali, można zabawę również wykorzystać na świeżym powietrzu. 

• Pierwsze wyzwanie: wspólne odgadnięcie zagadki. 

Idę sobie leśną drogą, czasem gniewnie tupnę nogą. 

Kolce mam i wzdłuż i wszerz! Kto ja jestem? To ja …………… . 

• Drugie wyzwanie: odszukanie na sali lub w miejscu w którym zabawa jest zorganizowana ukrytych przez 

nauczyciela postaci jeża. 

• Trzecie wyzwanie: pokolorowanie jeża. 

5. ZABAWA RUCHOWA: „Co robi jeż ?” - zabawa ruchowa. 

• Dzieci poruszają się po sali na czworakach. Na hasło: Uwaga, lis! – zwijają się w kłębek, wyginając się 

plecami do góry – jeż nastroszył kolce. Uciekaj, jeżu! – dzieci drobnymi krokami, na czworakach, poruszają 

się jak najszybciej – uciekają przed przeciwnikiem. Zasypiaj, jeżu – kładą się na podłodze, podciągają nogi 

pod brodę – zasypiają przed zimą. 



6. PODSUMOWANIE: Podsumowanie zabaw rymowanką: Dzieci z nauczycielem mówią rytmicznie tekst, 

klaszcząc. 

Je-żu, je-żu nasz, tyle kol-cy masz! 

Masz tych kol-ców bez li-ku, 

nasz ko-cha-ny je-ży-ku! 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie na kalendarzu. 

 

POTRZEBUJECIE: 

• ILUSTRACJI JEŻA, 

• KOLOROWANKI JEŻA, 

• KOPERT, 

 

UWAGI: 

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

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

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

 

 

  



 

 

 

 

 

WYZWANIE: DZIEŃ GUZIKA – BAZGROŁKI GRAJĄ W GUZIKI  

CELE:  

• dostrzeganie kształtu koła,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym otoczeniu,  

• udział we wspólnych zabawach z wykorzystaniem guzików, 

• odszukiwanie wylosowanych guzików na planszy,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych rodzajów guzików. Zadanie pytań dzieciom: 

➢ Co to jest? 

➢ Czy ktoś ma guzik? 

➢ Co robimy gdy guzik nam się odpruje?  

➢ Jakiego kształtu są guzki (koła)? 

➢ Czy w sali coś jeszcze ma kształt koła? 

3. BAZGROŁKOWE GUZIKI: Próby nawlekania igły (najlepiej dużej, może być wycięty model z tektury), 

przekładanie igły przez dziurki od guzików (mogą być wycięte szablony z tektury lub uszyte). 

4. KOSZULA Z GUZIKAMI: Dopasowywanie guzików do kształtów lub kolorów umieszczonych na koszuli. 

5. KOLOROWE GUZIKI: Zabawa ruchowa, do której potrzebujemy: kolorowych guzików dla każdego dziecka, 

obręczy, do których wkładamy karki w kolorach guzików. Zadaniem dzieci jest maszerowanie w rytm muzyki, gdy 

muzyka cichnie każdy ustawia się pry obręczy z odpowiednim kolorem kartki. 

6. KOŁA: „Rysowanie” w powietrzu, na podłodze, na dłoni kół przez dzieci. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki do kalendarza. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

GUZIKOWE ZAWODY: Rozdajemy każdemu po 1 guziku, na podłodze zaznaczamy linię STARTU i METY. 

Zadaniem dzieci jest „pstrykać” palcami w guzki, aby te jak najszybciej przesuwały się do METY. Wygrywa dziecko, 

które dotrze jako pierwsze. 

DNI NIETYPOWE 
GRUDZIEŃ 



ZAPINAMY GUZIKI: Zapinanie guzików na czas.   

 

UWAGI: 

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

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

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

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INSPIRACJE 
BAZGROŁKOWE URODZINY 



 

 

 

 

 

WYZWANIE: BAZGROŁKOWE URODZINY – ORGANIZACJA URODZIN DZIECI Z GRUPY 

CELE:  

• stworzenie sytuacji do wspólne zabawy, 

• integracja dzieci, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: POWITANIE SOLENIZANTA!  

My bazgrołki Tobie życzenia składamy, 

do urodzinowej zabawy Ciebie drogi JUBILACIE zapraszamy! 

Więc przedszkolaki, kółeczko zróbmy szybciutko! 

I wspólnie sto lat zaśpiewajmy prędziutko! 

2. STO LAT!: Wspólne śpiewanie STO LAT! 

3. URODZINOWE ŻYCZENIA: Jest to bardzo prosta zabawa, jubilat lub jubilatka odwraca się, a wskazane 

przez Panią dziecko zmienionym głosem mówi: STO LAT lub WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO      Zadaniem 

jubilatów jest odgadnięcie kto składał im życzenia. 

4. TANIEC Z BALONEM: Dzieci ustawione są w kole, w czasie muzyki podają sobie balon (do zabawy możemy 

użyć jednego lub kilku balonów), gdy następuje przerwa w muzyce dziecko trzymające balon odpada. Zabawa trwa 

aż zostaje jedno dziecko. 

5. SOLENIZAT MÓWI…: Jest to zabawa inspirowana dobrze znaną nam zabawą „Szymon mówi…”. Jubilat stoi 

w kole i mówi: teraz wszyscy skaczą na jednej nodze, albo wszyscy robią przysiady itd. 

6. URODZINOWY DYPLOM: „Wręczenie jubilatowi urodzinowego dyplomu. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki do kalendarza. 

 

POTRZEBUJECIE: 

DYPLOM: Wydrukowany dyplom (do darmowego pobrania). 

PAPIEROWE CZAPECZKI: dla każdego dziecka oraz korona dla solenizanta. 

INSPIRACJE 
BAZGROŁKOWE URODZINY 



BALONY: do zabawy i dekoracji. 

URODZINOWA PLAY – LISTA : płyta z piosenkami. 

 

*więcej urodzinowych inspiracji na stronie Przedszkolankowo.pl 

UWAGI: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 



 

 
 

 

 

SPOTKANIE: BAZGROŁKOWE POŻEGNANIE 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Iskierka przyjaźni - N. zaprasza dzieci do porannego przywitania się. W tym celu wszyscy ustawiają się 

w kole i chwytają za ręce. N. wysyła iskierkę, ściskając lekko dłoń dziecka po swojej prawej stronie. Zadaniem dziecka jest 
przekazać iskierkę dalej, czyli ścisnąć dłoń kolegi ze swojej prawej strony, tak aby iskierka mogła zatoczyć krąg i powrócić 
do N.  

2. BAZGROŁKOWY KALENDARZ: Podsumowanie wyników, pogratulowanie dzieciom. 

3. BAZGROŁKOWE KONKURSY: Prezentacja prac konkursowych przez dzieci, rozdanie pamiątkowych 

dyplomów itd.  

4. POŻEGNANIE Z BAZGROŁKAMI: Wysłuchanie wiersza/listu, wspólne śpiewanie piosenki: „Na pożegnanie 

wszyscy razem, HIP HIP HURAA!...”.  

Ahh jak smutno! 
Magdalena TokarcZyk 

Dzisiaj się drogie dzieci żegnamy z Wami 

za wspólnie spędzony czas dziękujemy kochani! 

Gratulujemy Wam przy tej okazji 

za wyzwania, którym Wy sprostaliście! 

Wszystkie zadania wzorowo wykonywaliście 

dlatego w nagrodę medale i dyplomy otrzymacie! 

A może za rok znowu się zobaczymy 

i jeszcze wspólnie się pobawimy… 

Tymczasem żegnamy się z Wami 

i głośno „do widzenia” Wam zawołamy! 
 

6. ROZDANIE PAMIĄTKOWYCH DYPLOMÓW.  

 

UWAGI: 

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

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

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

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 


