
Cykl 5: Przyjaźń                                                       Leikskólinn Völlur  

 

Tydzien 1                            Alfabetyzacja 

  
Kluczowe slowo cyklu: Towarzystwo 
Slownictwo: Emocje 
Jezyk gestow i symboli (Makaton): Zadowolony, smutny 
Lubbi: Kk 
Rysunek cyklu: Rysunek przyjaciela 
Powiedzenie: Polegac na kimś jak na Zawiszy 
Wiersz: Baggalútur 
Piosenki: Vinalag, Nammilagið, Tilfinningablús 
 

Uklad nauczania: 
-Wprowadzanie slow w czyn: Użyj rąk przyjaciół, wspaniale, jakim dobrym i pomocnym jestes 
przyjacielem  
-Zabawy grupowe: Spiewaj Tilfinningablús, Wspólna zabawa - dyskusja, książki o emocjach, korzystaj 
z kart pochwał 
-Przy stole obiadowym: Opowiadaj historie lub czytaj książki dotyczace przyjaciół i przyjaciółek. 
Czym jest miłość? 
-W szatni: Dyskusja: Fajnie jest bawić się z przyjaciółmi na zewnątrz. Ale co, jeśli ktoś jest smutny na 
podworku? Bądźmy uprzejmi dla przyjaciół. 
-Na zajeciach grupowych: Ważne jest, aby byc w  grupie z przyjaciółmi, czytać skrímslabækurnar, 
czytać Tilfinninga Tómas. Co to jest przyjaźń? Jak mozemy byc mili dla naszych przyjaciół? 
-Slowna zacheta i cwiczenia ruchowe: Nauczyciel idzie z  grupa dzieci na zajęcia ruchowe. 

 

Slownictwo: Emocje 

Dzialy najmlodszych dzieci 
Zadowolony/a, smutny/a, zły/a, podekscytowany/a, przestraszony/a, wesoły/a, zaskoczony/a, 
kochany/a, głodny/a, spragniony/a 
Dzialy srednich dzieci 
Zadowolony/a, smutny/a, zły/a, podekscytowany/a, przestraszony/a, wesoły/a, zaskoczony/a, 
kochany/a, głodny/a, spragniony/a, zaufanie, nadzieja,  szacunek,  umilowanie,  szczęśliwy/a,  
odważny/a,  pozytywny/a, negatywny/a 
Dzialy najstarszych dzieci 
Zadowolony/a, smutny/a, zły/a, podekscytowany/a, przestraszony/a, wesoły/a, zaskoczony/a, 
kochany/a, głodny/a, spragniony/a, zaufanie, nadzieja,  szacunek, umilowanie, szczęśliwy/a, 
odważny/a, pozytywny/a, negatywny/a, miłość, kochac,  nerwowy/a, smutny/a, cierpliwy/a, 
samotny/a, opiekuńczosc, zraniony/a,  
ulga, tesknic, pragnac, cieszyc sie, duma 
  

 
DZWIEK-2 Zobacz: Cwiczenie swiadomosci systemu dzwiekowego w przedszkolu 

Dzialy najmlodszych dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie. 
Dzialy srednich dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie, praca ze slowami 
zlozonymi. 
Dzialy najstarszych dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie, praca ze slowami 
zlozonymi, liczba mnoga, skrotami wyrazow, analiza dzwieku i relacji miedzy dzwiekami. 
  



Cykl 5: Przyjaźń                                                       Leikskólinn Völlur  

 

Tydzien 2                                       Alfabetyzacja 
 
Kluczowe slowo cyklu: Opis  
Slownictwo: Środowisko 
Jezyk gestow i symboli (Makaton): Pracowity, Dobry 
Lubbi: Öö 
Rysunek cyklu: Rysunek przyjaciela 
Powiedzenie: Prawdziwych przyjaciol poznaje sie w biedzie 
Wiersz: Baggalútur 
Piosenki: Vinátta, Skýin, Vikivaki 

 

Uklad nauczania: 
-Wprowadzanie slow w czyn: Teraz zejdziemy ze zjeżdżalni, podejdziemy pod górę, przejdziemy 
przez ulicę 
-Zabawy grupowe: Zaspiewac piosenke, powiedziec wiersz, cwiczyc slownictwo. Cwiczenie spiewania 
lub wystepowania przed innymi. Motywacja, wzbudzanie postawy troskliwosci . Jak okazujesz troskę? 
-Przy stole obiadowym: Dyskusja, co dzieci wiedzą o najbliższym otoczeniu przedszkola? Placu 
zabaw? Parking? Co jest w piaskownicy? Kiedy i jak włączają się latarnie uliczne? Co jest wokół 
przedszkola? Budynki? Samochody? 
-W szatni: Porozmawiaj z dziećmi. Co jest na zewnątrz? Trawa, piasek, plac zabaw, domy, kamienie, 
huśtawki. 
Na zajeciach grupowych: Wyjdź i zbadaj najbliższe otoczenie, wybierz się na wycieczki terenowe i w 
ten sposób poszerz swoje najbliższe środowisko. Podziwiaj widok z Ásbrú, góry, niebo, wybrzeże i 
morze. 
-Slowna zacheta i cwiczenia ruchowe: Nauczyciel idzie z  grupa dzieci na zajęcia ruchowe. 

 

Slownictwo: Opis 
Dzialy najmlodszych dzieci 
Dobry, niedobry, mokry, zimny, brudny, uśmiechnięty, zabawny, nudny, pracowity, mocny 
Dzialy srednich dzieci 
Piękny, dobry, niedobry, mokry, fajny, brudny, pełny, grzeczny, posłuszny, gruby, szeroki, wąski, 
twardy, stary, uśmiechnięty, zabawny, nudny, wydajny, niebezpieczny, szybki, silny, ciężki, zagubiony 
Dzialy najstarszych dzieci 
Piękny, dobry, niedobry, mokry, fajny, brudny, pełny, grzeczny, posłuszny, gruby, szeroki, wąski, 
twardy, stary, uśmiechnięty, zabawny, nudny, wydajny, niebezpieczny, szybki, silny, ciężki, zagubiony, 
delikatny, cudowny, kochający, miły, pomocny, współpracujący, wspaniały, spokojny, sprytny, 
odważny, pyszny, jasny, przejrzysty, ostrożny, poważny, nieśmiały, samotny, bezczelny, samolubny, 
niemiły, dziwaczny, nieuprzejmy, haniebny, śmiały, winny, łatwy, niski, wysoki, twardy, słodki, ostry, 
wysuszony, zmienny, prawdopodobny, kruchy, niebezpieczny, hałaśliwy, brakujący, powolny, 
przesiąknięty, brudny, podstawowy, jasność, często, ponownie, nadający się do recyklingu 
 
 

DZWIEK-2 Zobacz: Cwiczenie swiadomosci systemu dzwiekowego w przedszkolu 

Dzialy najmlodszych dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie. 
Dzialy srednich dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie, praca ze slowami 
zlozonymi. 
Dzialy najstarszych dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie, praca ze slowami 
zlozonymi, liczba mnoga, skrotami wyrazow, analiza dzwieku i relacji miedzy dzwiekami. 



Cykl 5: Przyjaźń                                                       Leikskólinn Völlur  

 

Tydzien 3                            Alfabetyzacja 

 
Kluczowe slowo cyklu: Bliskość 
Slownictwo: Zdrowie 
Jezyk gestow i symboli (Makaton): Chory, plaster 
Lubbi: Áá 
Rysunek cyklu: Rysunek przyjaciela 
Powiedzenie:  Z rankiem praca, w wieczór popłaca 
Wiersz: Baggalútur 
Piosenki: Við erum góð, Lítið lasið skrímsli, Dómar heimsins 
 

 

Uklad nauczania: 

-Wprowadzanie slow w czyn: Jedziemy na wycieczkę autobusem. Usiądź na rowerze i zrób 
kółko. 
-Zabawy grupowe: Spiewać piosenke „Ég er lítið lasið skrímsli“.  Omów słowa z listy słówek. 
-Przy stole obiadowym: Porozmawiaj o zdrowej żywności, co Twoim zdaniem jest dobre /złe 
do jedzenia? Dlaczego? Jakie jest Twoje ulubione jedzenie? W przedszkolu, w domu? 
-W szatni: Czy chcesz zabrać ze soba drugie śniadanie na wycieczke? Co to jest zdrowa 
przekąska? 
-Na zajeciach grupowych: Ćwiczenia zbliżeniowe - por. str. 81 w Handbók. Co to jest zdrowa 
żywność? 
-Slowna zacheta i cwiczenia ruchowe: Nauczyciel idzie z  grupa dzieci na zajęcia ruchowe. 

 

Slownictwo:  Zdrowie 

Dzialy najmlodszych dzieci 
Chory, ból, plaster,dobrze sie czuć , szczoteczka do zębów 
Dzialy srednich dzieci 
Chory, niezdrowy, ból, opatrunek, dobrze sie czuć, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, 
silny/a, słaby/a, zdrowy 
Dzialy najstarszych dzieci 
Chory, niezdrowy, ból, opatrunek, dobrze sie czuć, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, 
silny/a, słaby/a, zdrowy,pacjent, złamanie, gips, kulawy/a,niesłyszacy/a,  
niepełnosprawny/a,niewidomy/a, energiczny/a,kule, szyna 
 

 

 
DZWIEK-2 Zobacz: Cwiczenie swiadomosci systemu dzwiekowego w przedszkolu 

Dzialy najmlodszych dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie. 
Dzialy srednich dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie, praca ze slowami 
zlozonymi. 
Dzialy najstarszych dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie, praca ze 
slowami zlozonymi, liczba mnoga, skrotami wyrazow, analiza dzwieku i relacji miedzy 
dzwiekami. 



Cykl 5: Przyjaźń                                                       Leikskólinn Völlur  
 

Tydzien 4                                       Alfabetyzacja 

 
Kluczowe slowo cyklu: Miłość 
Slownictwo: Społeczność 
Jezyk gestow i symboli (Makaton): Przedszkole, sklep 
Lubbi: Þþ Uppskeruvika: Pp 
Rysunek cyklu: Rysunek przyjaciela 
Powiedzenie: Przyjaźń nie tytułów, ale serca potrzebuje 
Wiersz: Baggalútur 
Piosenki: Vinir gegnum þykkt og þunnt, Gull og perlur  
 

Uklad nauczania: 
-Wprowadzanie slow w czyn: Pójdziemy odwiedzić  biblioteke, komisariat, siłownie, ale najpierw 
pojedziemy autobusem. 
-Zabawy grupowe: Omów jakie szkoły podstawowe/przedszkola sa na Ásbrú. Porozmawiaj o naszej 
okolicy. 
-Przy stole obiadowym: Skąd pochodzi jedzenie? Dyskusja o  sklepach, piekarniach, mroźniach, 
morzu itp. 
-W szatni: Co będziemy robić na wycieczce? Sprawdź co jest w naszej gminie, np. salon fryzjerski, 
szkoła podstawowa, przedszkole, siłownia, przystanek autobusowy, samoloty, Keilir itp. 
-Na zajeciach grupowych: Odgrywanie ról: Wycieczka autobusem po mieście, co widzimy?  
Uzyj slownictwa z listy. Zajecia grupowe z  przyjaciółmi: Praca nad wspólnym projektem, wyślij  
piękne myśli, stwórz prezenty dla przyjaciół. Rozmowa o przyjaźni, czytanie razem książek o 
komunikacji, przyjaźni i miłości. Spiewanie piosenki Tomma og Jenna (Við eigum 
hvor annan að). 

-Slowna zacheta i cwiczenia ruchowe: Nauczyciel idzie z  grupa dzieci na zajęcia ruchowe. 

Slownictwo: Samfélag 

Dzialy najmlodszych dzieci 
Przyjaciele, przedszkole, sklep, biblioteka, piekarnia, lotnisko, hala sportowa, basen 
Dzialy srednich dzieci 
Przyjaciele, przedszkole, sklep, biblioteka, piekarnia, lotnisko, hala sportowa, basen, 
miasto, wieś, szkoła, remiza strażacka, posterunek policji, stacja benzynowa, Islandia, zagranica, kino, 
teatr, przystanek autobusowy, muzeum, apteka, służba zdrowia, zasady 
Dzialy najstarszych dzieci 
Przyjaciele, przedszkole, sklep, biblioteka, piekarnia, lotnisko, hala sportowa, basen, 
miasto, wieś, szkoła, remiza strażacka, posterunek policji, stacja benzynowa, Islandia, zagranica, kino, 
teatr, przystanek autobusowy, muzeum, apteka, służba zdrowia, zasady, demokracja, dyktatura, 
decyzja, ubóstwo, szkoła podstawowa, liceum, uniwersytet,  dom opieki, szpital, urzędy miasta, bank, 
poczta, więzienie, kościół, wysypisko odpadów, port, mroźnia, kawiarnia, sklep spożywczy, latarnia 
morska, hotel, sąsiedztwo, warsztat, myjnia samochodowa, dom socjalny 

 
DZWIEK-2 Zobacz: Cwiczenie swiadomosci systemu dzwiekowego w przedszkolu 

Dzialy najmlodszych dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie. 
Dzialy srednich dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie, praca ze slowami 
zlozonymi. 
Dzialy najstarszych dzieci: Dzielenie slow i rymów na sylaby poprzez klaskanie, praca ze slowami 
zlozonymi, liczba mnoga, skrotami wyrazow, analiza dzwieku i relacji miedzy dzwiekami. 


