
SCENARIUSZE ZAJĘĆ 08.04 – 14.04.2020

Środa 08.04.2020

Temat: Numerowanie, ustawianie po kolei.

Przebieg:

1. Która to strona?

Dziecko wybiera z rodzicem ulubioną książeczkę dziecka (z obrazkami). 

Oglądamy książeczkę od 1 do 10 strony. Przewracając strony książki używamy określeń 

strona pierwsza, strona druga itd. 

Rodzic proponuje :

Opowiedz mi co widzisz na stronie trzeciej?

Na której stronie jest…? (Opisujemy obrazek. Zadaniem dziecka jest odnaleźć 

obrazek i odpowiedzieć : . ….jest na stronie np. ósmej. 

Odszukaj stronę : trzecią , siódmą i dziesiątą.

Zabawę powtarzamy kilka razy.

2. Ustawianie po kolei. 

Do tej zabawy możemy użyć zabawek i pudełek lub kubeczków/ miseczek oraz małych 

figurek/ kulek. 

Wybieramy 10 zabawek, 10naczyń - pudełek/ kubków.

Ustawiamy naczynia obok siebie  i numerujemy razem z dzieckiem. 

Układając kartoniki pod naczyniami używamy określeń : 

Pierwszy kubek, drugi kubek itd. 

Zaczynamy !

Rodzic prosi dziecko:

Włóż …(np. misia/zieloną kulkę) do pierwszego pudełka/ kubeczka. 

(Rozmieszczamy wszystkie zabawki w naczyniach).

Wyjmij…..(np. czerwoną kulkę/ laleczkę)  z trzeciego naczynia. 

Powiedz mi : W którym pudełku znajduje się (np. samochodzik)?

Wyjmij zabawki z trzeciego i dziewiątego pudełka i zamień je miejscami.



3. Karta pracy dla chętnych dzieci. 

Źródło : Superkid.pl



Zabawa popołudniowa

,,Rysowanie pod dyktando” – ćwiczenie orientacji na kartce papieru
Potrzebne będą: kartka i ołówek                                                                                                   
Prosimy rodzica o przeczytanie zdań i zachęcenie dziecka do pracy (dziecko rysuje 
schematycznie). Należy sprawdzać poprawność wykonanego zadania.
Na środku kartki narysuj domek.
W prawym górnym rogu narysuj słoneczko.
Nad  domkiem fruwa ptak.
Obok domku narysuj drzewo.
Na dole kartki narysuj kwiatki.
W lewym dolnym rogu narysuj pieska.

Miłej zabawy !



Czwartek 09.04.2020

Temat: Zabawa ruchowa do piosenki „Zając”.

1. Słuchanie piosenki.

Link : https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc

Rodzic może zaproponować  rozmowę na temat treści piosenki.

Pytania:

Jakie zwierzę  występuje w piosence?
Jakie części ciała zajączka zostały wymienione w piosence?
Jak myślisz, piosenka jest smutna czy wesoła?
Jakie jest tempo piosenki? 

2. Zabawa ruchowa do piosenki. 

Zapraszamy dzieci do naśladowania ruchów, o których mowa w piosence. 

3.  Zabawa muzyczna „Echo”.

Rodzic proponuje prosty rytm klaszcząc , tupiąc lub  uderzając dłońmi o kolana . Dziecko 
powtarza  rytm na zasadzie echa.

3. Karta pracy dla chętnych dzieci. (Załącznik)

Dorysuj brakujące części obrazka. Pokoloruj obrazki.

Napisz po śladzie wyrazy i połącz je z właściwymi obrazkami.

Zabawa popołudniowa

,,Pomidor”

Zachęcam do zabawy całą rodzinę. Zabawa da odrobinę radości w tym trudnym czasie. 
Dziecko zadaje pytania pozostałym uczestnikom (rodzicom, siostrze, bratu). Pytania 
(dowolne) są zadawane po kolei, a odpowiadający musi mówić za każdym razem „pomidor”. 
Jeśli osoba odpowiadająca się zaśmieje, musi oddać jakiegoś fanta. Na koniec gry trzeba 
wykupić swoje fanty, wykonując piosenkę, wierszyk albo inne zadanie wymyślone przez 
uczestników.

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


Źródło: Plac zabaw.



Piątek 10.04.2020

Temat: Zabawy ruchowe do muzyki.

Przebieg: 
Zapraszamy do zabaw przy ulubionej muzyce „Tropicieli przygód”.

1. „Prawa , lewa”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM
2. “Głowa , ramiona, kolana, pięty”
LINK : https://www.youtube.com/watch?v=g-AMj5dhz3A&list=PL2YRXvY-
taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=2
3. „Praczki”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=IPFcOOG7W3M&list=PL2YRXvY-
taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=3
4. „Boggie, Woggie”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w&list=PL2YRXvY-
taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=4
5. „Rączki robią klap,klap”
LINK : https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8
6. Masażyk relaksacyjny “Wycieczka”
Idzie pani: tup, tup, tup (stukamy plecy malucha opuszkami palców),
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk (stukamy w plecy zgiętym palcem),
skacze dziecko: hop, hop, hop (opieramy dłoń na przemian to na przegubie i na palcach)
żaba robi długi skok (dotykamy stóp, pleców i głowy dziecka).
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu (dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka),
kropi deszczyk: puk, puk, puk (stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami),
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup (klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w 
miseczki),
a grad w szyby łup, łup, łup (stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści).
Świeci słonko (palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy),
wieje wietrzyk (dmuchamy we włosy dziecka),
pada deszczyk (znowu stukamy opuszkami palców).
Czujesz dreszczyk?  (leciutko szczypiemy w kark)
Kolorowanka dla chętnych dzieci: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM
https://www.youtube.com/watch?v=qhvS9qq8_g8
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=IPFcOOG7W3M&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IPFcOOG7W3M&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=g-AMj5dhz3A&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=g-AMj5dhz3A&list=PL2YRXvY-taXnKTAhSaXzowhzmnjzGgxrL&index=2




Źródło: Plac zabaw.

Zabawa  popołudniowa

,,Co słyszałeś?”

Prosimy o  odczytanie  dziecku  krótkiej  historyjki.  Dziecko  uważnie  przysłuchuje  się,  np.:
„Dzieci zbudowały zamek z piasku, zrobiły mu dwie bramy, trzy wieże,  na jednej z nich
powiewała  chorągiew w kolorze  białym i  czerwonym.  Był  piękny  słoneczny  letni  dzień.
Dzieci  śmiały  się,  bawiły  foremkami,  wiaderkami  i  łopatkami,  lepiły  kule  z  piasku.  W
południe  mama  zawołała  je  na  obiad.  Po  deserze,  gdy  dzieci  wróciły  do  piaskownicy
zobaczyły, że połowa zamku jest zburzona. Bardzo się tym zmartwiły i postanowiły szybko
odbudować zamek”.  Po wysłuchaniu całego opowiadania prosimy dziecko o odpowiedzenie
na  kilka  pytań  według  pomysłu  rodzica. (rozwijanie  pojemności,  trwałości  i  koncentracji
uwagi)

Miłej zabawy!



Wtorek 14.04.2020

Temat: Dzień w gospodarstwie.

Przebieg:

1.Słuchanie wiersza

„Rozmowy zwierząt „
Barbara Kosowska 

Mu, Mu, Mu, tak krowa muczy 
Kto Cię krowo tak nauczył? 
Nikt nie uczył mnie muczenia 
Mówię Mu od urodzenia, 
A ponadto daję słowo 
Jestem bardzo mleczną krową 
Baran do owcy mówi: beee 
Czego baran od niej chce? 
Powiedz owco ma kochana 
Ile mleka dałaś z rana? 
Dałam dzisiaj dużo mleka 
Teraz na mnie fryzjer czeka 
Kukuryku, kukuryku 
Co się dzieje w tym kurniku? 
Kura jaja wysiaduje, 
Kogut z dumą spaceruje, 
Bo za chwilę już na świecie 
Ma pojawić się ich dziecię. 
Źrebię w stajni mamy szuka 
Rży, kopytkiem w ziemię stuka 
Gdzie ta mama się podziała? 
Pewnie z tatą w świat pognała 
Klacz i ogier wnet wrócili, 
Na wyścigach konnych byli. 
Tak zwierzęta rozmawiają 
One też swój język mają. 
To jest język zagrodowy 
Kury, owcy czy też krowy.



2. Praca plastyczna

Zwierzęta z szablonu lub kolorowanka. (Dziecko samodzielnie wybiera pracę).



Źródło: Plac zabaw.

Kolorowanka.



Źródło: https://www.jakoloruje.pl/kolorowanki-do-wydruku.htm

Zabawa popołudniowa

Zabawy z Olą i Blu. Zachęcam - świetna zabawa dla całej rodziny, wystarczy naśladować 
ruchy do muzyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY
https://www.jakoloruje.pl/kolorowanki-do-wydruku.htm

