
Struktura lekcji                      

                                    Metodą Ośrodków Pracy dla Przedszkola 
 

    Metoda ośrodków pracy charakteryzuje się specjalną konstrukcją. Zajęcia prowadzone są w 

oparciu o ośrodek   pracy. Dzienne ośrodki pracy składają się   na ośrodki tygodniowe, a te z 

kolei na okresowe. W metodzie ośrodków pracy treści nauczania czerpiemy ze środowiska 

społeczno-przyrodniczego. 

 

Ośrodek  podzielony jest na poszczególne etapy: 

▪ Aktywność poranna   

▪ Zajęcia główne 

▪ Aktywność popołudniowa  

▪ Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym  

Aktywność poranna:  

Celem ich jest stworzenie dogodnych warunków pracy, odpowiedniej atmosfery i 

przygotowanie pracy w ciągu tygodniowego  ośrodka. 

Zadania poranne obejmują następujące czynności:  

 

● Przychodzenie dzieci do przedszkola, powitanie, trening samodzielności w szatni, 

zabawa dowolna według indywidualnych potrzeb dzieci/ zabawa w kącikach 

zainteresowań. 

 

- powitania, tworzenie atmosfery serdeczności, wzmacnianie więzi pomiędzy 

nauczycielami a wychowankami, ale tez między samymi rówieśnikami. może przybierać 

różne formy ( podawanie sobie ręki, wspólna zabawa, piosenka) 

-trening samodzielności w szatni- ćwiczenie samodzielnego zdejmowania odzieży i 

zmiany obuwia, nauka ruchów precyzyjnych – zapinania guzików, rzep, zamka itp. 

-zabawa dowolna według indywidualnego wyboru dzieci. Rozmowy okazjonalne z 

każdym dzieckiem podczas zabaw. 

-śniadanie- ćwiczenia samodzielnego nakrywania do stołu, podawanie swojego nakrycia, 

ćwiczenia samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, czynności porządkowe. 

-czynności higieniczno-samoobsługowe w łazience- nauka prawidłowego korzystania z 

toalety( nocnikowanie), mycia zębów i rąk. 

 

Zajęcia główne obejmują następujące czynności: 

● Zajęcia programowe Poranny Krąg i ćwiczenia kalendarzowe- określanie daty, pory 

roku, miesiąca, dnia tygodnia, pogody(Obserwacja zmian przyrodniczych i analiza 

stanu pogody zgodnie ze zmieniającymi się porami roku. Dzieci opowiadają jakie 

zmiany pogodowe zauważyli po obserwacji bezpośredniej. Następnie określają 

pogodę używają pojęć: zachmurzenie, opady, temperatura, wiatr. Dobierając 

odpowiednie magnesy nakładają je na mapę pogodową) , planu dnia, obecności. 

● Zabawa dowolna i kierowana(Zabawa zajmuje centralne miejsce w wychowaniu 

przedszkolnym. Jest ona tak silną i trwałą potrzebą dziecka jak potrzeba pokarmu, 

ruchu, towarzystwa innych dzieci. Na zabawę i inną działalność dowolną musi się 

znaleźć dużo czasu w rozkładzie dnia przedszkolnego, ponieważ w rozwoju małego 

dziecka są one niezbędne. Bez zabawy bowiem oraz swobody ekspresji i 



spontanicznego działania nie da się wychowywać człowieka aktywnego, 

samodzielnego, zdolnego do inicjatywy.) 

● Aktywności: muzyczna, plastyczna, muzyczno-ruchowa, ruchowa, zabawa na dworze. 

 

 

Aktywność popołudniowa 

- Obiad (nauka samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, prawidłowego 

posługiwania się sztućcami, zgłaszania swoich potrzeb żywieniowych, umiejętność wyboru) 

-Ćwiczenia porządkowe w sali i higieniczno-samoobsługowe w łazience  

-Zabawa swobodna 

- Leżakowanie/ odpoczynek poobiedni- ma na celu zwrócenie uwagi dziecka na potrzebę 

odpoczynku 

-Bajkoterapia, muzykoterapia, relaksacja. 

 

Wszystkie treści programowe w metodzie ośrodków pracy są dostosowane do 

indywidualnych możliwości dzieci i są zgodne z obowiązującą podstawą programową 

wychowania przedszkolnego. 


