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1.    ZAWARTOŚĆ  
 
- TABLICA METALOWA  właściwie zilustrowana dla celów KALENDARZA SZKOLNEGO. 
 
- CZTERY ILUSTROWANE PŁYTKI  przedstawiające 4 PORY ROKU 
 
- SZESNAŚCIE ELEMENTÓW PUZZLE , z których można utworzyć każdy KRAJOBRAZ 

KLIMATYCZNY 
 
- 10 WINIET z ZAJĘĆ SZKOLNYCH  
 
- TRZYDZIE ŚCI JEDEN KART PONUMEROWANYCH  od 1 do 31: to DNI MIESIĄCA (+ 4 

karty puste) 
 
- DWADZIE ŚCIA DWIE KARTY , aby utworzyć ROK, aż do 2021 (+ 3 karty puste) 
 
- TRZY ZIELONE ELEMENTY PROSTOK ĄTNE Z PLASTIKU,  aby umieścić jeden pod 

kartonem wskazującym dzień celem wskazania DNIA MIESIĄCA.  
 
- DWIE KARTONOWE STRZAŁKI W KOLORZE NIEBIESKIM , aby wskazać DZIEŃ 

TYGODNIA w części górnej Kalendarza 
 
- DWIE KARTONOWE STRZAŁKI W KOLORZE CZERWONYM , aby wskazać 

TEMPERATURĘ na termometrze 
 
- DWIE KARTONOWE STRZAŁKI W KOLORZE ŻÓŁTYM , aby wskazać MIESIĄC na 

TARCZY PÓR ROKU.  
 
- DWIE OKR ĄGŁE CZĘŚCI KARTONOWE W KOLORZE NIEBIESKIM , aby zaznaczyć PORĘ 

ROKU na TARCZY PÓR ROKU. 
 
- TRZY CZERWONE PROSTOK ĄTNE ELEMENTY Z PLASTIKU  do umieszczenia na 

Kalendarzu, pod kartonikami z numerami odpowiadającymi datom DNI ŚWIĄTECZNYCH. 
 
- PRZEWODNIK PEDAGOGICZNY I PLAN ZAJ ĘĆ 
 
- TORBA Z MAGNESAMI SAMOPRZYCZEPNYMI.  

 

 

2. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I UŻYTKOWANIA 
 
A) TABLICA MAGNETYCZNA  
 
 Powinna być umieszczona w miejscu widocznym i na wysokości umożliwiającej jej użytkowanie przez 

dzieci. Jej rewers pozwala na użycie jej, jako wspornika dla dowolnej zabawy magnetycznej. 
 
 OSTRZEŻENIE: Nie można pisać po tej tablicy ŻADNYM RODZAJEM flamastra.  
 
B) MAGNESY SAMOPRZYCZEPNE  
 
 Zdjąć papier zabezpieczający i przyczepić w strefach oznaczonych na biało rewersem elementów, 

mając na uwadze rozmiar magnesu zgodnie z daną strefą.  
 Do zestawu załączona jest karta informująca o umiejscowieniu magnesów na rewersie zgodnie z ich 

rozmiarem. 
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3.    WSKAZÓWKI PEDAGOGICZNE  
WIEK  
 
 Począwszy od wieku CZTERECH LAT , Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA ze względu na 
zawartość, do DZIESIĘCIU lub DWUNASTU lat. Zajęcia zawierają informacje o przybliżonym wieku 
dla każdego z nich. 
 
CELE PSYCHOPEDAGOGICZNE  
 
 Dzieci będą mogły nauczyć się DNI TYGODNIA, MIESI ĘCY, PÓR ROKU, ich trwania, 
początku i końca.  

 
Będą mogły wypracować wiele aspektów odnoszących się do OBSERWACJI NATURY  i 

ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH , włączając różne zmienne z nimi związane: temperaturę, ubiór, itp. 
 
 ZWIĄZKI CZASOWE , wczoraj-dziś-jutro, przed-teraz-po, rano-południe-wieczór. 
 
 ZWIĄZKI ILO ŚCIOWE , skala liczbowa od 1 do 31 lub aż do 40 w przypadku termometru. 
 
 POJĘCIA SPECJALNE , góra-dół, prawo-lewo, jedna strona-druga strona, w połowie, w środku, 

pomiędzy, itp. 
 

4. ZAJĘCIA  
 
 Tego KALENDARZA można używać codziennie w sali podczas licznych ZAJĘĆ. My 
proponujemy następującą KOLEJNO ŚĆ: 
 
1. Przygotować KALENDARZ na początku miesiąca. 
2. Odszukać DATĘ, lokalizując dzień tygodnia i miesiąc na kalendarzu i miesiąc na Tarczy Pór Roku. 
3. Umiejscowić PORĘ ROKU na Tarczy Pór Roku i umieścić odpowiednią płytkę w jej ramce. 
4. Skonfigurować płytkę CZASU ATMOSFERYCZNEGO w jej ramce. 
5. Wskazać TEMPERATURĘ na termometrze. 
6. Przygotować PLAN ZAJĘĆ  
 
 Dla każdego z tych aspektów proponujemy różne ZAJĘCIA. Ze względów orientacyjnych po lewej 
stronie każdej z propozycji zajęć wskazany jest sugerowany wiek dla jego realizacji.  
 
MIESI ĄC 
 
Miesiąc można opracować zasadniczo na dwa sposoby: 
 
1/KOMPONUJĄC GO CAŁKOWICIE  w pierwszym dniu każdego miesiąca.  
 
+5 *  Za pomocą numerów rozrzuconych na tablicy lub rozdzielonych między dzieci; każde dziecko 

bierze jeden numer i umieszcza go we właściwym miejscu, począwszy od dnia pierwszego. 
 
 Po skomponowaniu kalendarza i poznaniu aktualnej daty można przystąpić do różnych zadań: 
 
+5 *  Liczenie dni miesiąca, które przeminęły. 
 *  Liczenie dni miesiąca, które pozostały do jego zakończenia. 
 *  Liczenie ile dni w miesiącu to poniedziałki, wtorki, itd. 
 *  Liczenie ile pełnych tygodni ma miesiąc. 
 *  Liczenie okresów dwutygodniowych i od jakiej daty do jakiej trwają. 
 
 Rozbicie miesiąca na tygodnie lub okresy dwutygodniowe jest bardzo użyteczne dla zaplanowania 
zajęć w miesiącu. 
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2/DODAJĄC KAŻDEGO DNIA  odpowiedni kartonik w taki sposób, aby kalendarz był uzupełniany w 
trakcie całego miesiąca. 
+4 *  Każdego ranka dziecko umieści numer odpowiadający dniu na kalendarzu. 
+5 *  Aby wskazać dni świąteczne, należy umieścić czerwony prostokąt z plastiku w odpowiedniej 

ramce tablicy, umieszczając go ponad kartonikiem dnia. 
+4 * Konstrukcja kalendarza zostanie wykorzystana do nauki zależności czasowych wczoraj-dziś-jutro. 
 
DATA  
 
+4* Nauczyciel lub dziecko, umieści niebieską strzałkę w części ponad tablicą tak, aby wskazywała ona 

DZIEŃ TYGODNIA. DZIEŃ MIESIĄCA zostanie wskazany poprzez umieszczenie ZIELONEGO 
PROSTOKĄTU Z PLASTIKU pod odpowiednim kartonikiem. MIESIĄC można śledzić na tarczy 
pór roku. Dla ROKU dysponujemy kartonikami z CZERWONYMI NEMRAMI. 

  
+4* Bardzo ważne jest użycie następujących wyrażeń: WCZORAJ, DZISIAJ, JUTRO, z zadawaniem 

pytań: Co robiliśmy WCZORAJ lub PRZEDWCZORAJ, jaki dzień był WCZORAJ…, jaki będzie 
JUTRO…, kiedy był PONIEDZIAŁEK lub WTOREK… 

 
+5* Po ustaleniu daty na tablicy, dzieci mogą zapisać ją w zeszycie. 
 

Po poznaniu daty, można przystąpić do różnych zadań: 
 
+3 *  W kółku nauczyciel może zadawać pytania, czyje są dziś urodziny i ile lat ktoś kończy, można też 

realizować inne zadania: 
 
+4 *  Liczyć ukończone lata na palcach lub przy użyciu tylu ołówków, patyków lub kulek, ile lat ktoś 

kończy. 
 *  Tworzyć grupy dzieci ze względu na wiek: Rówieśnicy, rok starsi lub rok młodsi. 
 *  Liczyć ilość chłopców i dziewczynek w każdej z grup. 
 *  Wypracować pojęcia ilościowe: WIĘCEJ, MNIEJ, TYLE SAMO. 
 
PORY ROKU  
 
 W tej ramce umieścić płytkę odpowiadającą aktualnej porze roku. 
 
+5 *  Na początku każdej pory roku dzieci rozmawiają o najważniejszych cechach i wybierają 

odpowiednią płytkę, komentując jej zawartość. 
 *  Podczas realizacji zadań odpowiadających czasowi atmosferycznemu, relacjonuje się porę, która 

przemija i pogodę, jaka ma wówczas miejsce. 
 
 
TARCZA PÓR ROKU  
 
 Ta tarcza zawiera dwa koła: zewnętrzne, które jest podzielone na 12 części po jednej dla każdego 
MIESIĄCA wraz z jego numerem porządkowym, i wewnętrzne, podzielone na cztery Pory Roku. Pola 
miesięcy i pór roku umieszczone są w odpowiedni sposób. 
 Jest wyodrębnione OKRĄGŁE POLE NIEBIESKIE, które powinno być umieszczone w taki sposób, 
aby w jego wnętrzu można było odczytać nazwę pory roku. STRZAŁKA ŻÓŁTA zostanie umieszczona w 
kontakcie z rzeczoną częścią okrągłą, ze wskazaniem odpowiedniego MIESIĄCA.  

Istnieję pewne pojęcia odnoszące się do przemijania pór roku, z którymi należy zapoznać dzieci:
  
- Data początkowa każdej pory roku: 
 
  WIOSNA: 21 marca. LATO: 21 czerwca. JESIEŃ: 21 września. ZIMA: 21 grudnia.  
  (Ze względu na daty ruchome w roku, uznaliśmy za bardziej czytelne na tym poziomie, aby je 

ujednolicić na dzień 21. Decyzję pozostawiamy nauczycielowi). 
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Czas trwania każdej pory roku: Trzy miesiące. 
 
Czas trwania dnia i nocy w trakcie roku 
 
  PRZESILENIE LETNIE:  21 czerwca. Dzień najdłuższy, a noc najkrótsza. 
  PRZESILENIE ZIMOWE : 21 grudnia. Dzień najkrótszy, a noc najdłuższa. 
  RÓWNONOC WIOSENNA : 21 marca. Dzień i noc takie same. 
  RÓWNONOC JESIENNA:  21 września. Dzień i noc takie same. 
+5 *  Na początku każdego MIESIĄCA lub w dowolnym jego momencie, nauczyciel lub dziecko 

umieści strzałkę żółtą wskazującą odpowiedni miesiąc. 
+5 *  Na początku każdej pory roku nauczyciel lub dziecko mogą zaznaczyć na kalendarzu dzień, w 

którym się ona rozpoczyna, używając do tego celu czerwonego prostokąta z plastiku. 
+6 *  Na podstawie obserwacji tarczy dzieci mogą powiedzieć, jakie miesiące składają się na każdą z pór 

roku. 
+6 *  Po wypowiedzeniu przez nauczyciela lub dziecko nazwy miesiąca, inna osoba powinna wymienić 

porę roku, do której dany miesiąc należy. I na odwrót. 
 
POGODA ATMOSFERYCZNA  
 
 Ta TABLICA-PUZZLE jest zawsze tworzona z DWÓCH SKŁADANYCH ELEMENTÓW, które 
odpowiadają pożądanemu krajobrazowi klimatycznemu. Zasadność używania dwóch tablic to duża 
różnorodność sytuacji logicznych i nie logicznych, jakie mogą nastąpić. 
 
+3 *  Dzieci opowiadają o pogodzie z rana w dniu, w którym przybyły na zajęcia, starając się ułożyć ją 

na tablicy. 
+3 *  Przed każdą zmianą klimatyczną uczniowie obserwują zewnętrze, starając się przedstawić nową 

sytuację na tablicy. 
+4 *  Niezależnie od istniejącej pogody, nauczyciel może zachęcić dzieci do wymyślenia i utworzenia 

różnych sytuacji klimatycznych RACJONALNYCH i IRRACJONALNYCH oraz do ich 
późniejszego skomentowania. 

+4 *  Można wypracować KONCEPCJE CZASOWE, sprawiając, aby uczniowie przypomnieli sobie 
pogodę z dnia poprzedniego, z ranka, itp. 

+6 *    Konfiguruje się krajobraz a następnie zadaje się pytania, kiedy była taka pogoda. 
 
TERMOMETR  
 
 Każdego dnia umieszcza się CZERWONĄ STRZAŁKĘ, wskazując przybliżoną temperaturę. 
 Zajęcia z termometrem są odpowiednie do uczenia skali numerycznej od 0 do 40. 
 
+5 *  Znając temperaturę zewnętrzną, dziecko wskazuje ją czerwoną strzałką. 
+7 *  W przypadku braku termometru rzeczywistego, który wskazywałby dokładną temperaturę, zachęca 

się dzieci do wskazania temperatury przybliżonej do rzeczywistej. 
+6 *  Jedno dziecko określa daną temperaturę, inne powinno wskazać ją na termometrze. 
+7 *  Dziecko wymyśla temperaturę, wskazuje ją na termometrze i mówi, czy odpowiada warunkom 

atmosferycznym zimnym, ciepłym, itd. 
+7 *  Poprosić dziecko, aby wskazało na termometrze temperaturę bardzo ciepłą lub zimną, itd. 
+7 *  Dziecko wskaże na termometrze temperaturę związaną z danym klimatem wymyślonym na tablicy 

pogody atmosferycznej. 
+6 *  Po wskazaniu wymyślonej temperatury, dziecko tworzy krajobraz ze zjawiskami atmosferycznymi 

odpowiadającymi danej temperaturze. 
+6 *  Uczeń powinien powiedzieć, a następnie wskazać na termometrze temperaturę, jaka była wczoraj 

lub dziś rano. 
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PLAN ZAJĘĆ 
 

W ramkach części dolnej kalendarza można umieścić WINIETY ZAJĘĆ SZKOLNYCH na rano lub 
na popołudnie, konfigurując codziennie Plan Zajęć w Sali. Winiety odzwierciedlają następujące zajęcia: 
 
- ZABAWY     puzzle, zabawa klockami 
-  MATEMATYKA   liczenie i sumowanie 
-  CZYTANIE-PISANIE  książeczka z literkami 
-  RYSUNEK     kolory i kartka z rysunkiem kwiatów  
-  TEATR      teatr kukiełkowy 
-  PLASTYKA     nożyczki, które tną kartkę 
-  GIMNASTYKA    dziewczynka z ramionami skrzyżowanymi, koło 
-  MUZYKA     Flet i bęben 
-  KONWERSACJE   dzieci siedzące w półokręgu 
-  ODPOCZYNEK    dzieci grające w piłkę 




