
Scenariusze zajęć 22.04-28.04.2020

Środa 22.04.2020

Temat: Utrwalenie bloku „Numerowanie, ustawianie po kolei”.

Przebieg:

1. Ustawianie po kolei. 
Do tej zabawy możemy użyć zabawek i pudełek lub kubeczków/ miseczek oraz wyciętych z 
kolorowego papieru figur geometrycznych (10 sztuk).
Przygotowujemy 10 figur, 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. czerwony trójkąt) do pierwszego pudełka/ kubeczka. 
(Rozmieszczamy wszystkie figury w naczyniach).
Wyjmij…..(np. zielone koło)  z trzeciego naczynia. 
Powiedz mi : W którym pudełku znajduje się (np. fioletowy kwadrat)?
Wyjmij figury z trzeciego i dziewiątego pudełka i zamień je miejscami.

Zabawę powtarzamy kilka razy.
2. 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.
3. Karta pracy dla chętnych dzieci. 
Przyjrzyj się książkom stojącym na każdej półce. Policz je i zapisz ich liczbę w kratce z 
lewej strony. Wytnij książki z dołu strony i naklej je tak, by działanie było prawdziwe. 
Oblicz i wpisz wynik.



Źródło: Plac zabaw.



Czwartek 23.04.2020

Temat: Ekologiczne instrumenty.

Przebieg:

1. Słuchanie piosenki 

LINK:   https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE  

Rodzic zachęca dziecko do rozmowy na temat treści piosenki:

W jaki sposób dzieci mogą zadbać o planetę?
Co to jest „recykling”?
Jak ponownie możemy wykorzystać papier, plastik i szkło? 

2. Wykonanie ekologicznego instrumentu z dostępnych w domu materiałów.

 Kilka pomysłów :

     Gitara z opakowania po chusteczkach  

Potrzebujemy:

 opakowanie po chusteczkach,
 kilka gumek,
 brystol lub tektura, 
 mazaki / kredki,
 papier do ozdobienia gitary,

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


     Kastaniety z guzików  

Potrzebujemy:

 gruba tektura ,
 duże, kolorowe guziki,
 klej,
 nożyczki,
 flamastry

     Muzyczne talerze:  

Potrzebujemy:

 dwa niewielkie papierowe talerzyki
 farby / kredki / mazaki
 zszywacz
 dziurkacz
 gruba kasza , ryż lub drobny makaron
 kolorowe wstążki

Talerzyki ozdabiamy według własnego pomysłu. Zszywamy je ze sobą zostawiając niewielką
przestrzeń.  Do  środka  wsypujemy  kaszę  ,  ryż  lub  makaron.  Zszywamy  talerzyki.  Przez
dziurki możemy przewlec tasiemki.

https://www.ceneo.pl/45093085#cid=1601&crid=256229&pid=1320


     Grzechotka  

Potrzebujemy:

 mały słoiczek / puszka po napoju / kubeczek po jogurcie,
 kasza / ryż/ kamyki/ małe kuleczki, 
 kolorowy papier,
 klej,
 nożyczki, 
 taśma klejąca

Do  słoiczka  /  puszki  wsypujemy  wypełnienie,  zakręcamy  /  zaklejamy.  Ozdabiamy
grzechotkę według własnego pomysłu. 

Źródło zdjęć: ekodziecko.com



Zabawa popołudniowa

Dzieci lubią zabawy paluszkowe. Proszę mamusiu poczytaj mi.

"Wiewiórki"

Wiewióreczka mała kamyczek spotkała (z zaciśniętej pięści prostujemy mały palec)

Wiewióreczka mała patyczek spotkała (prostujemy serdeczny)

Wiewióreczka mała robaczka spotkała (środkowy)

Wiewióreczka mała szyszkę spotkała (wskazujący)

Wiewióreczka mała orzeszka spotkała (kciuk)

Kamyczek poklepała (klepiemy mały palec)

patyczek podrapała (drapiemy serdeczny)

robaczka uściskała (ściskamy)

szyszkę pogłaskała (głaszczemy)

orzeszka zabrać chciała (ciągniemy) 

Miłej zabawy !



Piątek 24.04.2020

Temat:  Zabawy w domu.

Przebieg:

Zabawa do piosenki „Najpierw skłon”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

Poszukiwanie Skarbów
Dziecko wybiera kilka „skarbów” które ukryje rodzic. Zadaniem dziecka jest odszukać skarb. 
Rodzic może udzielać wskazówek używając określeń „w lewo” , „w prawo” „przed tobą” , 
„za tobą”. 

Slalom 
Ustawiamy w niewielkiej odległości od siebie np. butelki / kubeczki plastikowe. Zadaniem 
dziecka jest pokonanie slalomu :

 maszerując, 
 idąc na palcach,
 skacząc obunóż

Zabawy ze sznurkiem
Rozkładamy sznurek / skakankę / naklejamy taśmę około 1,5m długości. 
Zadaniem dziecka jest :

 spacer po sznurku, uważając by z niego nie "spaść"
 przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą stronę
 przejście po sznurku "stópkami", tyłem, bokiem

Losowanie zadań
Wspólnie z dzieckiem wymyślamy zadanie do wykonania np. 2 przysiady, 3 podskoki itd. 
Zapisujemy zadania na karteczkach. Składamy kartki i wrzucamy je np. do miseczki. Dziecko
losuje zadanie do wykonania.

Zabawa do piosenki „Skaczemy, biegniemy”
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

Zabawa popołudniowa

,,O czym myślę?”
 Zachęcamy do zabawy.  Dziecko wybiera (w myślach) przedmiot z pokoju, np. biurko. 
Mówi: „Mój przedmiot zaczyna się na literę B”. Rodzic powinien zgadnąć, o co chodzi. Jeżeli
nie zgadnie w czasie 3 minut, dziecko podaje drugą literę. Po odgadnięciu przedmiotu przez 
rodzica kolejny przedmiot wybiera np.mama i tak kolejno.

Miłej zabawy !

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


Poniedziałek 27.04.2020

Temat : Jak powstaje książka?

Przebieg:

1. Słuchanie opowiadania.

„Jak powstaje książka „

Maciej Bennewicz

Pan drukarz zaczerpnął białą maź i wylał ją na kwadratowe sito. 

– To jest pulpa – powiedział uroczystym tonem. – Dawniej robiło się ją ze
starych szmat –  rozdrobnionych i  rozpuszczonych,  a teraz robi  się  ją  z
drewna.  Te  białe  włókna  to  celuloza.  Nadmiar  wody  ocieka  i  po
wyschnięciu tworzy się papier. 

Dzieci  z  niecierpliwością  przyglądały  się  ruchom  pana  drukarza.
Drewniany  kołowrót  podobny  do  dziadka  do  orzechów,  tylko  większy,
zgrzytnął i dwie grube deski ścisnęły sitko, na które przed chwilą wylała się
papierowa pulpa. 

– Oto wyschnięta pojedyncza kartka. – Pan Borys, pracownik muzeum,
podał  dzieciom dwie grube kartki.  –  Właśnie  z powodu sposobu,  w jaki
powstawał dawniej papier, nazwano go papierem czerpanym. Był bardzo
drogi.  Dlatego także  książki  były  bardzo  drogie.  Wszystko wykonywano
ręcznie. Z kotła zaczerpywano pulpę, a następnie na sicie, przygnieciona
prasą, czyli ciężkimi deskami, ociekała z wody. Po wyschnięciu powstawała
kartka, jak ta. 

Najpierw Ada, a potem Adam zaczerpnęli białą maź z beczki, a potem po
kolei kręcili wielkim kołowrotem prasy, aby wycisnąć z sita nadmiar wody.
Po chwili ich kartki schły na sznurku. 

A  taki  sposób  powstawały  pierwsze  książki.  Pan  drukarz  usiadł  przy
wielkim biurku, zaostrzył gęsie pióro, umoczył w atramencie w specjalnym
zbiorniczku zwanym kałamarzem i napisał imiona: Ada i Adam. 

–  A  teraz  wasza  kolej  –  powiedział  i  dodał:  –  Każde pióro  służyło  do
innego  rodzaju  atramentu.  Kolory  atramentów  wytwarzano  ze
sproszkowanych roślin i minerałów. Najdroższy był niebieski. Najdroższy,
gdyż najtrudniej było zdobyć odpowiednie minerały. 

Dzieci  napisały  gęsim piórem swoje  imiona.  Adam narysował  również
uśmiechniętą  buźkę,  Ada  zaś  pyszczek  kota.  Wujek  Alfred  złożył
zamaszysty podpis z piękną literką A, którą ozdobił gałązką i kwiatkiem. 

– Prawdziwa rewolucja w drukarstwie nastąpiła jednak znacznie później,
w XV wieku, kiedy to Johann Gutenberg wymyślił  specjalną maszynę, a



właściwie sposób układania literek. – Pracownik muzeum wskazał wielkie
drewniane urządzenie z kołowrotem, z czymś w rodzaju stołu i ogromną
drewnianą ramą. Urządzenie przypominało Adamowi samochód wojskowy,
Ada  natomiast  miała  wrażenie,  że  patrzy  na  wielkiego  smoka,  który
rozdziawia paszczę. 

–  Od  czasów  wynalazku  pana  Gutenberga  literki  układało  się  w
specjalnych ramkach w odbiciu  lustrzanym, literka  po literce,  słowo po
słowie, zdanie po zdaniu. Była to żmudna praca, ale dzięki niej można było
drukować wiele egzemplarzy książki. Przy ręcznym pisaniu pisarczyk, czyli
skryba, często przez wiele lat pisał jedną książkę. Gęsim piórem, literka po
literce. Dlatego książki były tak rzadkie i drogie. 

– A dlaczego trzeba drukować w odbiciu lustrzanym? – spytał Adam. 
Pan Borys pokazał odciśniętą stronę i powiedział: 
–  Prasa  Gutenberga  działa  jak  pieczątka.  Widzicie  czasem na  ulicach

karetki pogotowia albo straży pożarnej. Mają odwrócone napisy, prawda? 
– Żeby można było je odczytać w lusterku samochodowym – ucieszył się

Adam. 
– No właśnie, tę samą zasadę odkrył prawie sześćset lat temu Gutenberg

i w ten sposób zrewolucjonizował drukarstwo. Odbicie lustrzane; pieczątka
jak napis na karetce; prasa, która dociska literki do papieru czerpanego i
jest książka – podsumował drukarz. 

Adam  z  pomocą  wujka  przekręcił  długą  dźwignię  prasy,  pociągnął
specjalną wajchę i strona była gotowa. Po chwili swoją pierwszą stronę do
książki wydrukowała również Ada. Zebrani nagrodzili  ją oklaskami, gdyż
dzielnie sama wprawiła w ruch prasę drukarską Gutenberga. 

Ada odczytała fragment z wydrukowanej przez siebie strony: 
Czcionce pięknie tej podziękuj. 
Atramentu zręczny taniec 
Złożył z liter długie zdanie. 
– A teraz – oznajmił wujek – cofamy się do samego początku. Książka

powstawała  na  papierze,  papier  musiał  być  zadrukowany.  Potem
introligator  ją  zszywał  tak  jak  krawiec  tkaninę.  Dziś  robi  to  maszyna.
Wcześniej wszystko wykonywano ręcznie i stopniowo ulepszano. Współcze-
śnie książkę pisze się na komputerze i  można ją wydrukować w domu.
Literki można zmieniać, wklejać obrazki, rysować na pulpicie. 

– Można robić, co się chce – stwierdził Adam. – Wystarczy myszka albo
rysik. 

– Albo nawet sam palec – dodała Ada. – Palec to najlepszy rysik. 
–  Zgadza  się  –  stwierdził  Alfred  –  ale  każdą  książkę  trzeba  najpierw

wymyślić. A kto wymyśla, a potem pisze książki? 
– Skryba? – zaproponował Adam. 
– Drukarz? – zastanawiała się Ada. I po chwili dodała z entuzjazmem: –

Już wiem, autor! 



–  Tak  jest,  autor,  czyli  pisarz.  W takim razie  cofamy  się  do  samego
początku, czyli do chwili, gdy książka powstaje w głowie autora. A zatem…

– A zatem… – powtórzyła Ada. 
–  A  zatem,  drodzy  Ado  i  Adamie,  również  wy  zostaniecie  autorami  i

napiszecie swoją pierwszą prawdziwą książkę. 
–  Ale  jak  to  zrobimy?  –  Zastanowił  się  Adam,  połykają  pyszne ciasto

drożdżowe, które podawano w barze obok muzeum. 
– Już wam mówię. Trzeba zacząć od pomysłu. A pomysł to coś… 
– Coś, coś… – zastanawiała się Ada. 
– Coś, o czym chce się opowiedzieć innym ludziom, jakaś bardzo ciekawa

historia – stwierdził Adam. 
–  Znakomicie.  W  takim  razie  zastanówcie  się,  o  jakiej  pasjonującej,

superciekawej  historii  chcielibyście  opowiedzieć  innym  ludziom,  na
przykład dzieciom ze swojej klasy,  rodzicom, pani  nauczycielce, mamie,
tacie albo babci. Potem zamiast gęsiego pióra i papieru czerpanego użyje-
my telefonu i dyktafonu. A na koniec wszystko spiszemy i wydrukujemy, a
właściwie zrobi to za nas program, który zmieni wasz głos w gotowy tekst.
Potem go tylko poprawimy i już. Widzicie, jaką drogę przeszła książka. Od
białej  pulpy  do  dyktafonu,  który  zmienia  słowa  w  zapisany  tekst.  Do
roboty! 

– Super! – ucieszyły się dzieci. 
–  Moja  historia  jest  następująca  –  zaczęła  Ada.  –  Wcześnie  rano

przyjechał  po  nas  wujek  Alfred  i  jak  zwykle  miał  tajemniczą  minę.
Spodziewałam się, że wymyślił coś fajnego. I nie myliłam się. Pojechaliśmy
na  wycieczkę.  W starym klasztorze,  czyli  w  miejscu,  w  którym dawno,
dawno  temu  mieszkali  zakonnicy,  panowie  o  długich  brodach,  którzy
spędzali czas na modlitwie i pracy, mieści się muzeum sztuki drukarstwa i
książki.  Pan  drukarz  wygląda,  jakby  sam  był  zakonnikiem  z  dawnych
czasów. Ma brodę i długie ubranie z fartuchem. 

– A ja mam taką historię – zaczął Adam: 
Czcionce pięknie tej podziękuj. 
Atramentu zręczny taniec 
Złożył z liter długie zdanie. 
Dawniej papier był czerpany, 
Dziś dyktafon w ręku mamy.

Rodzic zachęca do rozmowy na temat opowiadania:

W jaki sposób Ada i Adam pomagali robić papier? 
Czy to był sposób podobny do tego, którego my używaliśmy do sporządzenia papieru 
czerpanego? 
W jaki sposób tworzono książki przed pojawieniem się nowoczesnych drukarni? 



Zabawa popołudniowa

„List do cioci Halinki” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk 
(wg M. Bogdanowicz: Rymowanki – przytulanki, Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 2002)

„Do cioci Halinki! – pisanie palcem po plecach dziecka

Posyłam Ci malinki”. – kontynuujemy pisanie
Maliny kłują, – lekko kłujemy palcami
drapią – drapiemy
spadają – przesuwamy palce z góry na dół
i się rozgniatają. – naciskamy dłońmi
Pakujemy maliny do pudełka, – krzyżujemy ręce i nogi dziecka
naklejamy taśmę – przesuwamy dłonią kilka razy po jego ciele
znaczek, – dotykamy czoła dziecka płasko ułożoną dłonią
przybijamy pieczątkę – lekko stukamy pięścią w czubek głowy                                              
i… wysyłamy. – popychamy dziecko na boki (robiąc kołyskę)

Karta pracy dla chętnych dzieci.





Wtorek 28.04.2020

Temat: Mój tydzień – wykonanie książeczki.

Przebieg:

1. Słuchanie wiersza

„Wieki skarb”

Barbara Stefania Kossuth

Mam przyjaciela – wielki skarb,
największą radość w świecie.

Któż to? Aha, nie powiem, nie…
Z łatwością odgadniecie.

Chciałbym z nim przebyć cały dzień,
lecz mi nie daje niania.

– Ej, Jurku, chodź, na spacer czas,
dość tego już czytania.

Tak, książka to przyjaciel mój –
przyjaciel prawie żywy.

On opowiada cudów moc,
o świecie prawi dziwy.

O górach, morzach niesie wieść,
o naszej własnej ziemi,

wypowie wiersz lub cudną baśń –
czym? – Literkami swymi.

Więc cieszę się, że książkę mam.
Och, czytać pragnę wiele!

Nie niszczę ich, bo książki me –
najlepsi przyjaciele.

2. Wykonanie książeczki pt. „Mój tydzień”.

Potrzebujemy:
8 kartek formatu A4,
zszywacz,
mazaki , kredki, farby,
ozdoby np. naklejki/ koraliki/cekiny itd.

Przygotowanie książeczki : 
Z pomocą rodzica zszywamy ze sobą kartki . Pierwsza kartka naszej książeczki jest okładką,
którą  dziecko  projektuje  według  własnego  pomysłu  (może  być  to  autoportret,  ulubione
zabawy itd.). Każdego dnia dziecko rysuje jak minął mu dzień. Rodzic na górze wpisuje datę,
rozpoczynamy zabawę 29.04 (środa). 

Zabawa popołudniowa

,,Rzeźby” -  ćwiczenie równowagi

Dzieci dobierają się w pary z rodzicami. Jedno jest rzeźbiarzem, a drugie będzie rzeźbą, która 
jest tworzona przez artystę. Artysta „ustawia” swojej rzeźbie ręce, nogi, tułów i określa, co 
ona przedstawia. Wszyscy rzeźbiarze chodzą i oglądają dzieła, które przez ten czas nie mogą 
się poruszać. Potem następuje zmiana ról.

Miłej zabawy !


