
SCENARIUSZE 3,4 LATKI GRUPA III 

(PROPOZYCJA ZABAW Z DZIEĆMI DLA RODZICÓW W DOMU) 

 

DATA: 25.03.2020 

TEMAT ZAJĘCIA: „Lewa, prawa, prawa lewa”, posługuję się rączkami dwiema. 

 

 
 

Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które 

pozwolą dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać 

o tym, co się wokół niego znajduje. (Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska 

Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole) 

propozycje zabaw poniżej. 

 

Przebieg zabaw: 

 

„Raz, dwa, bawię się ja- raz, dwa, trzy pobaw ze mną się i ty „– propozycja krótkiej 

wyliczanki, jako wstępu do zabaw. 

 LEWA-PRAWA 
Cel: wprowadzenie stron lewa- prawa. 

Należy wykonać kilka podskoków, by przyspieszyć akcję serca. Odszukać, gdzie bije 

serce, rękę bliższą sercu zostawiamy na tym miejscu, bierzemy frotkę i zakładamy na 

tę rękę- informujemy - to lewa ręka. 

Zobaczymy co mamy po lewej stronie? (lewe ucho, oko, itp.) 

Wyciągnij do przodu lewą rękę- pokaż i powiedz, co widzisz po lewej stronie? itd. (to 

samo robimy z prawą stroną, ręką – frotka w tym czasie cały czas pozostaje na lewej 

ręce). 



 

 MARSZ POD DYKTANDO 
Cel: utrwalenie stron (z frotką na lewej ręce) 

Dziecko porusza się zgodnie z instrukcją osoby dorosłej. 

-Idź w prawo 2 kroki… 

-Idź do przodu 3 kroki… do tyłu 1 krok…teraz 5 kroków w lewo, itd. 

 TANIEC CZĘŚCI CIAŁA. 

Cel: kształtowanie świadomości własnego ciała. 

Rodzic prosi, aby dziecko poruszało wskazanymi częściami ciała w rytm muzyki. 

Tańczą kolejno: głowa, szyja, ramiona, ręce, dłonie, palce, tułów, biodra, nogi, stopy. 

https://www.youtube.com/watch?v=yD0I-lOO7mQ 

 

Zabawa popołudniowa „Magiczny worek” 

Pomoce: Worek/torba (ważne, aby nie prześwitywała), różne znane dziecku rzeczy z zasobów 

domowych, bądź zabawki np. kubek, mały konik, samochodzik, kulka, szyszka, orzeszek, 

mała książeczka, dzwoneczek itp. 

Przebieg zabawy: Usiądź z dzieckiem naprzeciwko siebie. Trzymając torbę w ręce, zamknij 

oczy (zawiąż je chustką) i włóż rękę do środka. Wybierz 1 przedmiot i nie otwierając oczu 

wyciągnij go, zgadując co to jest. Otwórz oczy i sprawdźcie razem czy masz rację.  

Zaproponuj zamianę ról. Dziecku możesz zawiązać oczy, jeśli się na to zgodzi. Pokusa 

zobaczenia co wyciągnęło z worka może być zbyt silna, by utrzymać oczy w zamknięciu. 

Bawcie się tak do wyczerpania zapasów 

W zależności od umiejętności dziecka możemy podnosić poziom trudności zwiększając ilość 

zabawek. 

MODYFIKACJE czyli ZRÓB TO INACZEJ 

Pozwól dziecku wybierać przedmioty do schowania w worku. 

Zamiast worka możecie użyć kartonu z otworem na rękę lub dwoma otworami – tak, by 

można było badać przedmiot obiema rękami bez wyciągania go zanim nie zgadnie się co to 

jest. 

Życzymy owocnej zabawy i zadowolenia! 

 

 

DATA:26.03.2020 

TEMAT ZAJĘCIA: Śpiewamy i tańczymy, w domu się bawimy” - zabawy rytmiczne z 

piosenką. 

 

przebieg zabaw:  

 

1.Tekst piosenki 

 „MASZERUJE WIOSNA” tekst Krystyna Bożek- Gowik 

Tam daleko, gdzie wysoka sosna, 

maszeruje drogą mała Wiosna. 

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

Refren (x2): 

Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

https://www.youtube.com/watch?v=yD0I-lOO7mQ


Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat. 

 

Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę, 

na ramieniu małą torebeczkę. 

Chętnie żuje gumę i robi balony, 

a z nich każdy jest zielony. 

Refren (x2): 

Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło 

lecą i świergocą głośno i wesoło. 

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, 

gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.  

 

Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas, 

każda trawka chce być już zielona. 

Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, 

zima by została mroźna. https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

2.Zapoznanie się z piosenką, wspólne śpiewanie i wymyślanie dowolnego tańca. 

 

3.Propozycja improwizacji ruchowej podczas śpiewanego refrenu. 

Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło. (marsz z tupaniem, 

machanie rękoma imitacja lotu ptaka) 

 

Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat, gdy go w górę wznosi, zielenieje świat (marsz z 

tupaniem, unoszenie się na palcach z rękami w górze).  

 

4.Rytmizacja tekstu (wolno szybko) 

Powtarzanie wybranego fragmentu piosenki np.: bardzo wolno, szybko, bardzo szybko. 

 

5.Ćwiczenia oddechowe nabieranie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, w pozycji 

siedzącej. –w parach naprzeciwko siebie. 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa ruchowa ze śpiewem „Boogie - woogie.”-  

Pomoce: link do zabawy - https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w  

Przebieg zabawy: Stańcie naprzeciwko siebie i wykonujcie ruchy zgodnie ze słowami 

piosenki: 

Do przodu prawą rękę daj, do tyłu prawą rękę daj,  

do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią 

bo przy boogie – boogie, woogie (ruszanie biodrami) 

trzeba w koło kręcić się (obrót) 

no i klaskać trzeba (5 klaśnięć) 

raz, dwa, trzy! (łapiemy się za ręce) 

Boogie – woogie, ahoj! (kroki do przodu, na słowo „ahoj” podskok) 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


Boogie – woogie, ahoj! (kroki do tyłu, na hasło „ahoj” podskok) 

Boogie – woogie, ahoj! (podejście do przodu, podskok) 

I od nowa zaczynamy taniec ten! (wracamy na swoje miejsce, kręcąc się w kółko) 

 

Radości podczas śpiewu i ćwiczeń! 

 

DATA:27.03.2020 

 

TEMAT: „Ruch to zdrowie, mama mi to powie” - zajęcia ruchowe w domu z 

wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy i Metody Dobrego Startu Marty 

Bogdanowicz.  

 

 

1.„Uciekaj, myszko” zabawa wg Metody Dobrego Startu M. 

Bogdanowicz https://www.youtube.com/watch?v=_qoy8Ioh0I8      

 

Dzieci wraz z rodzicami śpiewają piosenkę o kotku i myszce. Poruszają się w rytm melodii.  

Rozmowa z rodzicem na temat: jakiego koloru był kot, a jaki kolor mogą mieć myszy? Co 

wiesz o myszach: gdzie mieszkają, co jedzą, co robią jesienią, a co w zimie? Dlaczego nie 

lubią kotów? Dzieci rysują domek myszy i określają jego kształt (trójkąt). Śpiewając 

piosenkę, rysują go palcem na tacce z kaszą manną. Potem mazakiem rysują dalsze trójkąty – 

wzory. Na koniec dzieci mogą nakleić lub narysować myszkę obok jej domku.  

 

2. „Rowerek” – ruchy naprzemienne wg metody P. Dennisona   

Dzieci leżą na plecach. Dotykają na przemian prawym łokciem lewego kolana, lewym – 

prawego. Nogi wykonują ruchy płynne jak przy jeździe na rowerze. 

 

 

3.Zabawy kształcące sprawność nadgarstka, dłoni, palców. 

 

• Zwijanie słomek z gazet (różne sposoby wykorzystywania słomek) 

   Uczestnicy zwijają z gazet słomki – długie, sztywne patyczki, które można wykorzystać do 

różnych zabaw zręcznościowych. 

 

• Wykorzystanie spinaczy bieliźnianych 

   Podawanie sobie w parach, listków wyciętych z papieru. Dotykamy ich tylko przy użyciu 

spinaczy. 

4.„Zwierzęta” – masaż relaksujący (propozycja masażu według uznania rodzica). 

 
 

Tędy przeszły słonie  

A tam biegły konie                  

https://www.youtube.com/watch?v=_qoy8Ioh0I8


Szczypaweczka przeleciała 

Myszka ją dogonić chciała 

Zza kamienia pełznie żmija 

O! Już, już kamień omija ... 

Myszka się jej wystraszyła  

Tu wskoczyła tam się skryła. 

 

Zabawy  popołudniowa  

Wierszyki – masażyki 

Przebieg zabawy: Dziecko siedzi zwrócone do rodzica plecami lub leży na brzuchu. 

 

ŚLIMAK 

Ślimak, ślimak, wystaw rogi, 

(Rysujemy palcem na plecach dziecka spiralę.) 

dam ci sera na pierogi. 

jak nie sera, to kapusty, 

(Wewnętrzną stroną dłoni zataczamy coraz większe koła na całych plecach.) 

od kapusty będziesz tłusty. 

 

MAŁPY 

Jan Brzechwa 

Małpy skaczą niedościgle, 

(Naśladujemy dłońmi na jego plecach skoki, na przemian opierając je na przegubach i na 

palcach.) 

małpy robią małpie figle. 

(Z wyczuciem np. pociągamy dziecko za ucho, czochramy jego włosy, lekko łaskoczemy.) 

Niech pan spojrzy na pawiana, 

(Szybko obracamy dziecko tak, by twarzą było zwrócone do nas, żartobliwie spoglądamy mu 

w oczy.) 

co za małpa, proszę pana! 

 

Powodzenia ! 

Data:30.03.2020 

Temat: „Chomik szuka wiosny” opowiadanie Mateusza Galicy. 

Propozycje ćwiczeń rozwijających mowę. 

 

Tekst opowiadania znajduje się poniżej z obrazkami. 

 

1.Rozmowa z dzieckiem na temat treści: (pytania pomocnicze). 

Kogo spotkał chomik? 

Jaka była pogoda? 

Czy faktycznie nadeszła wiosna? Skąd to wiemy? 

 

2.Ćwiczenie ortofoniczne naśladowanie wraz z rodzicem odgłosów ćwierkania ptaków, 

klekotania bociana, padania kropli deszczu. 

 

3.Wierszyki łamiące języki – propozycja M. Strzałkowskiej. - można skorzystać z wybranych 

fragmentów.  



GRZECZNA DAMA 

Grzecznej damie, tuż nad uchem, brzuchomówca brzęczał brzuchem – 

brzdęk, brzdęk! brzdąkał na gitarze, niczym dżezman grał na tarze, 

bzyczał jak na wiolonczeli 

i brzmiał niczym trzódka trzmieli, 

skrzypiał wdzięcznie jak skrzypeczki i podzwaniał jak dzwoneczki. 

Grzeczna dama oburzona, rzekła strasznie obrażona: 

- Uhu-huhu! Uhu-huhu! 

Ależ̇ panu burczy w brzuchu! 

Zabawa popołudniowa 

Zagadki ruchowe z rymowanką „Co robi ogrodnik?” 

Przebieg zabawy: Stańcie naprzeciwko siebie. Rodzic jest ogrodnikiem, który chodzi przed 

dzieckiem, mówiąc rymowankę (autor: K. Borecka) i naśladując czynność wykonywaną przez 

ogrodnika. Dziecko zgaduje, co to za czynność i powtarza ruchy. Możecie zamieniać się 

rolami.  

Chodzę sobie po ogrodzie. 

Zgadnij, co tu robię. 

 

Miłej zabawy dla wszystkich! 

 

 

 

 



 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data:31.03.2020 

Temat: „Szal Pani Wiosny” - praca plastyczna (łączenie technik”). 

 

Wiosenka Radosna 

W koszyku przyniosła: 

I kwiaty i pąki 

Motyle, biedronki 

I trawę na łąki 

I małe owady 

I boćki i żaby 

I wszystko, co żyje 

I w ziemi się kryje. Źródło edux.pl 

 

 
 

1.Propozycja wykonania pracy  

Pracę z dzieckiem możemy wykonać na rolce z papieru szarego lub na dużym kartonie 

wyciętym w kształcie szala. Do ozdabiania pracy wykorzystujemy kredki różnego rodzaju, 

farby, klej, papier kolorowy, bibułę, można skorzystać także z kawałków kolorowych 

materiałów, pasty do zębów imitującej chmurki. Wykonanie szala pozostawiam do własnej 

inwencji twórczej i dostępności materiałów.  

 

2.Zabawa ruchowo-naśladowcza-reakcja na sygnał mówiony rodzica. (rodzic naśladuje razem 

z dzieckiem.  

Wiosna sobie życzy, aby: 

chodziły bociany 

skakały żabki 

fruwały motyle 

 

3.Ćwiczenia oddechowe „Wąchamy kwiatki” Siedzimy naprzeciwko siebie. Nabieramy 

powietrze nosem i wypuszczamy ustami. Powtarzamy trzy razy.  

 

Zabawa popołudniowa muzyczno- ruchowa „Gąsienice Basi Gałygi” 

Pomoce: link do zabawy - https://www.youtube.com/watch?v=7IaZC3DvH54  

Przebieg zabawy: Usiądźcie w lekkim rozkroku – rodzic na początku, a dziecko za jego 

placami. Wykonujcie ruchy zgodnie ze słowami piosenki. 

Dłonie w górę, do ramion,  na boki, do ramion,  

https://www.youtube.com/watch?v=7IaZC3DvH54


w górę, do ramion, na boki i do ramion 

Klaszczemy, klaszczemy, klaszczemy klaszczemy 

stukamy, stukamy, stukamy, stukamy  

i do przodu pełzamy. 

Klaszczemy, klaszczemy, klaszczemy klaszczemy 

stukamy, stukamy, stukamy, stukamy  

i powoli się kładziemy 

 i wstajemy. 

 

Udanej pracy, a przy tym mile spędzonych chwil z dzieckiem! 

 


