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Cele ogólne: 

 y uświadamianie procesu dorastania, zwłaszcza w wymiarze fizycznym; 
 y rozwijanie słuchu muzycznego poprzez zabawy z muzyką i śpiewem. 

Cele szczegółowe:

 y dostrzeganie związku między zmianami w wyglądzie fizycznym a upływem czasu;
 y stwarzanie okazji do rozwijania umiejętności wokalnych; 
 y kształtowanie poczucia rytmu. 

Metody pracy z dziećmi: czynne; oglądowe; słowne.

Formy organizacyjne: zbiorowa; zespołowa; indywidualna. 

Pomoce do zajęć: szpatułki lekarskie; żółta farba; ilustracje do historyjki obrazkowej; podkład po pio-
senki „My też rośniemy” (sł. Karolina Gawlik, muz. Miłosz Konarski); fotografie do zabawy „A ja rosnę 
i rosnę”; arkusz sztywnego papieru; miarka krawiecka; mocny klej; kartoniki z obrazkami garderoby. 

ZAJĘCIA PORANNE 

 � Popatrz, jak rosną… – zestaw ćwiczeń porannych (opis na s. 38-39)

 � Kolorowe patyczki – zabawa manualna. Dzieci otrzymują po dwie szpatułki lekarskie 
(o  długości 15 cm). Malują je z  jednej strony na żółto, po czym pozostawiają do wy-
schnięcia (będą potrzebne w czasie zajęć głównych). 

ZAJĘCIA GŁÓWNE 

 � A ja rosnę – układanie historyjki obrazkowej. Nauczyciel rozkłada na dywanie ilustra-
cje w przypadkowej kolejności, po czym ochotnicy układają je chronologicznie. Prosi, 
aby maluchy zwróciły szczególną uwagę na ubiór chłopca. Dzieci zastanawiają się, jak 
zmienił się chłopiec na przestrzeni roku i jakie oznaki wskazują na to, że urósł.

A ja rosnę 
  i rosnę…

Patyczków powinno 
być w sumie około 

sześćdziesięciu. Jeśli grupa 
jest mało liczna, maluchy 
malują po trzy szpatułki. 
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� „My też rośniemy” – zabawa rytmiczno-ruchowa. Maluchy stoją w  kole i  wykonują 
przypisane ruchy do słów piosenki „My też rośniemy” (sł. Karolina Gawlik, muz. Miłosz 
Konarski). Na słowa refrenu włączają się w śpiew.

My też rośniemy 
(sł. Karolina Gawlik, muz. Miłosz Konarski)

Dzisiaj pięknie się wystroję,
już czekają na mnie stroje.
Najpierw włożę ciepłe spodnie,
dzieci naśladują zakładanie spodni
bardzo będzie w nich wygodnie

– eleganckie i nowiutkie…
Zaraz, czemu są za krótkie?

Czyżby mi urosły nogi? 
rozkładają ręce w geście zapytania

Ref. A dopiero były małe,
tupią dwa razy po każdym wersie refrenu
nic nie potrafi ły wcale,
za to teraz na mój znak,
bardzo łatwo zrobią tak:
w trakcie przygrywki jedno z dzieci lub nauczyciel pokazuje jakiś ruch, a pozostali 
uczestnicy zabawy go powtarzają do rytmu utworu; np. tupanie / chodzenie / 
podskakiwanie / stanie na jednej nodze / stawanie na przemian na palcach i piętach / 
podnoszenie nóg ugiętych w kolanach

Teraz bluzeczkę założę,
naśladują zakładanie bluzki
tę w ulubionym kolorze.
Lecz przykuse ma rękawy…
Dosyć wreszcie tej zabawy!
Przecież dobra na mnie była…
Może w praniu się skurczyła?

prenumerata

PLUS!
Pomoce do zabawy

„A ja rosnę” dostępne 
w prenumeracie plus
lub do pobrania na

www.blizejprzedszkola.pl

WERSJA WOKALNA  
PIOSENKI „MY TEŻ 

ROŚNIEMY” NA PŁYCIE 

LUB DO POBRANIA NA 
WWW.BLIZEJPRZEDSZKOLA.PL



D�I�L�Y P�Z�D�Z�O�A� T� J�!C� Z T�G� W�R�Ś�I�? 
P�o�o�y�j� a�t�w�o�c� d�a d�i�c� m�o�s�y�h n� m�j

5656 BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 4.211/2019

Czyżby mi urosły ręce? 
rozkładają ręce w geście zapytania

Ref. A dopiero… 
klaszczą dwa razy po każdym wersie refrenu

w trakcie przygrywki jedno z dzieci lub nauczyciel pokazuje jakiś ruch, a pozostali 
uczestnicy zabawy go powtarzają do rytmu utworu; np. machanie / zaciskanie 
i otwieranie dłoni / klaskanie / uginanie rąk w łokciach / kręcenie „młynków” dłońmi / 
podnoszenie rąk / wymachy ramion

� A ja rosnę i rosnę – zabawa dydaktyczna. Nauczyciel rozkłada na dywanie fotografi e 
przedstawiające akcesoria dziecięce i  niemowlęce. Maluchy wskazują te, z  których 
korzystały, gdy były bardzo małe, oraz te, których używają aktualnie, i  zastanawiają 
się, dlaczego nastąpiła taka zmiana. Ochotnicy łączą kartoniki w pary i zestawiają je 
na tablicy. Maluchy układają zdania, np. Kiedyś bawiłam się grzechotką, teraz bawię się 
klockami. Nauczyciel zwraca uwagę na użycie odpowiednich czasów w zdaniach. 

prenumerata

PLUS!

Pomoce do zabawy
„A ja rosnę i rosnę” dostępne 

w prenumeracie plus
lub do pobrania na

www.blizejprzedszkola.pl

� Kto jest taki duży jak ja? – zabawa integracyjna. Przedszkolaki spacerują po sali do 
piosenki „My też rośniemy” (sł. Karolina Gawlik, muz. Miłosz Konarski). Na ciszę do-
bierają się w pary i stykają plecami. Ustalają, które dziecko z pary jest wyższe (podnosi 
rękę). Nauczyciel spaceruje pomiędzy nimi i  koryguje, jeśli jakaś para źle określiła 
różnicę wzrostu. Zabawę należy powtórzyć kilkakrotnie, starając się, aby za każdym 
razem maluchy dobrały się w inne pary. 

� Grupowa miarka – praca zespołowa.
Przed zajęciami nauczyciel przygoto-
wuje arkusz sztywnego papieru, do 
którego nakleja miarkę krawiecką 
długości 120 cm (zaznaczona na 
wzorze na czerwono). Następnie, tuż 
obok miarki, ob rysowując kontury 
szpatułki, tworzy szablon dźwigu 
(wzór obok). Arkusz układa na dy-
wanie. Przedszkolaki przyklejają 
mocnym klejem swoje patyczki do 
szablonu, tak aby każdy kontur został 
zakryty. Gdy klej wyschnie, nauczyciel 
może odciąć nadmiar papieru i  przy-
mocować miarkę w  dowolnym miej-
scu w sali, a następnie zaproponować 
zabawę z mierzeniem. 

WERSJA WOKALNA  
PIOSENKI „MY TEŻ 

ROŚNIEMY” NA PŁYCIE 

LUB DO POBRANIA NA 
WWW.BLIZEJPRZEDSZKOLA.PL
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ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

� Mała i  duża garderoba – zabawa dydaktyczna.
Nauczyciel rozkłada na dywanie kartoniki z dziecię-
cą garderobą. Na tablicy umieszcza dowolny karto-
nik, a ochotnik próbuje odszukać pasującą do niego 
parę, zwracając uwagę na kolor i  wielkość. W  ten 
sam sposób zostają dopasowane inne pary. 

prenumerata

PLUS!

Pomoce do zabawy
„Mała i duża garderoba” 

dostępne w prenumeracie plus
lub do pobrania na

www.blizejprzedszkola.pl
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� Ubranie do pary – zabawa ruchowa. Maluchy lo-
sują z  koszyka kartoniki z  poprzedniej zabawy, po 
czym poruszają się do piosenki „My też rośniemy”
(sł. Karolina Gawlik, muz. Miłosz Konarski) i włącza-
ją się w śpiew w trakcie refrenu. Na ciszę dobierają 
się w  pary, tak aby kartoniki do siebie pasowały. 
Następnie wrzucają kartoniki do koszyka i ponownie 
losują, a  zabawa odbywa się na tych samych zasa-
dach co wyżej. 

WERSJA WOKALNA  
PIOSENKI „MY TEŻ 

ROŚNIEMY” NA PŁYCIE 

LUB DO POBRANIA NA 
WWW.BLIZEJPRZEDSZKOLA.PL

www.blizejprzedszkola.pl/sklep 

PRZYGOTUJ SIĘ 
NA ZAKOŃCZENIE 

PRZEDSZKOLA!

Gotowy 
scenariusz 
przedstawienia*

znajdziesz w naszej publikacji 
Korzystaj teraz i przez cały rok! 

W KOMPLECIE 
TANIEJ! 

wraz z ksiąką kup płytę 
„Hymny grup przedszkolnych”

promocja dostępna przez

*Książka zawiera również wiele innych scenariuszy, 
które wykorzystasz w dowolnym momencie roku przedszkolnego. 


