
Scenariusze zajęć 29.04 – 05.05.2020

Środa 29.04.2020     

Temat: Zabawy matematyczne.    

Przebieg:

1. Słuchanie piosenki „Jeden, dwa, trzy”.
LINK : https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng

2. Zabawa z figurami geometrycznymi.
Do  tej  zabawy  potrzebujemy  wycięte  z  papieru  lub  narysowane  na  kartce  figury
geometryczne :  koło, trójkąt,  kwadrat,  prostokąt.  Zadaniem dziecka jest odszukanie wśród
przedmiotów  codziennego  użytku  rzeczy  w  kształcie  podanych  figur  geometrycznych.
Wyniki swoich poszukiwań możemy zapisać na kartce lub narysować.

3. Zakodowane figury.
Przygotowane figury przydadzą się również w tej zabawie. Rodzic ustala z dzieckiem jakie
czynności będą wykonane po wskazaniu danej figury, np.:
Trójkąt – klaśnięcie.
Koło – tupnięcie.
Kwadrat – podskok
Rodzic  wskazuje  daną  figurę,  zadaniem  dziecka  jest  wykonanie  czynności,  wcześniej
ustalonej. 

4. Ile?
Zadaniem dziecka jest policzyć ile razy rodzic wykonał daną czynność i zapisać wynik na
kartce ( w zakresie 10). Przykładowe czynności wykonywane przez rodzica:

tupanie,
klaskanie,
uderzanie plastikowym kubeczkiem w blat stołu, 
dotknięcie dziecka w plecy, 
podskok itd. 

5. Co gdzie jest? 
Rysując, używamy pojęć: „obok”, „nad”, „pod”, „w środku”. 
Rodzic rysuje koło i prosi, by dziecko narysowało w jego środku mniejsze. Potem rysujemy 
drzewo , dziecko umieszcza  nad nim słońce, obok drzewa przedszkolak rysuje psa. Ostatnim 
zadaniem jest narysowanie przez dziecko kwiatka pod drzewem.

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


Zabawa popołudniowa:
„Szalona piłka”
Mamusiu, proszę - przygotuj niewielką piłkę. Poproś dziecko, aby trzymając piłkę
wyprostowanymi rękami zrobiło kilka skłonów w przód, następnie po kilka skłonów w boki.
Poproś dziecko, żeby usiadło z nogami wyprostowanymi w kolanach (w siadzie prostym).
Ułóż piłkę przed dzieckiem i poproś, aby kilka razy przeniosło wyprostowane i złączone nogi
nad piłką – raz w jedną, raz w drugą stronę. Poproś, aby dziecko położyło się na brzuchu
głową w kierunku ściany, około pół metra (lub dalej) od niej. Zachęć dziecko, aby unosiło
głowę i turlało piłkę do ściany tak, aby piłka odbijała się od ściany i wracała do dziecka.
Liczba powtórzeń zależy od możliwości dziecka.
Zabawa poprawia gibkość, rozciąga mięśnie, wzmacnia mięśnie brzucha i grzbietu.
6. Karta pracy dla chętnych dzieci. 



Czwartek 30.04.2020

Temat: Zabawy przy piosence „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”.

Przebieg:

1. Słuchanie piosenki „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4

2. Zabawa przy piosence.

Dzieci gestem ilustrują słowa piosenki.

3. „Narysuj szczęście”.

Słuchając piosenki dziecko rysuje czynności które sprawiają mu radość.

4.  Zabawa przy piosence w języku angielskim.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

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)

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4


Zadanie  dla chętnych dzieci:

Rysuj po śladzie następnie samodzielnie. Pokoloruj obrazek.

Źródło : Generator Superkid.pl



Poniedziałek 4.05.2020

Temat:  Słuchanie fragmentu wiersza ,,Polska” M. Strzałkowskiej.

Przebieg:

1. Drodzy rodzice proszę przeczytać swojemu dziecku fragment wiersza, aby rozwijać 
wartości patriotyczne.

Polska (fragment) 

Małgorzata Strzałkowska 

Polska leży w Europie. 

Polska to jest kraj nad Wisłą. 

Polska leży nad Bałtykiem. 

I to wszystko? Nie! Nie wszystko! 

Polska naszą jest ojczyzną – 

Tu żyjemy, tu mieszkamy. 

Tu uczymy się, bawimy, 

I marzymy, i kochamy. 

Herb, czasami zwany godłem, 

To jest wspólny znak rodaków. 

Orzeł na czerwonej tarczy 

To odwieczny herb Polaków. 

Flaga jest symbolem państwa. 

Tak wygląda polska flaga – 

Biały kolor to szlachetność, 

Czerwień – męstwo i odwaga. 

Polskim Hymnem Narodowym 

Jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 

„Jeszcze Polska nie zginęła” – 

Któż z Polaków nie zna tego?

2.  Zachęcam do obejrzenia i wysłuchania piosenki ,,Piosenka młodego patrioty”
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

3. Proponuję zapytać dziecka, jakie są nasze symbole narodowe. (godło, flaga, hymn)

Źródło: mojedziecikreatywnie.pl
4. 6 latek prawidłowo napisze słowo POLSKA – Brawo! Jestem z Ciebie dumna!

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


5. Warto wybrać się z dziećmi w podróż wzdłuż Wisły – oczywiście palcem po mapie i 
pokazać większe miasta Polski. Pokazać skąd wypływa Wisła i gdzie wpływa do morza.

6. „Gdzie mieszka moja rodzina?” – rozmowa kierowana. Rodzic zaprasza dziecko do 
rozmowy: Przypomnij mi, proszę, nazwę miejscowości, w której znajduje się twoje 
przedszkole. Czy to jest miasto, czy wieś? Czy wiesz, gdzie mieszkają twoi dziadkowie?           
Czy masz rodzin, która mieszka w górach / nad morzem / nad jeziorem? Jak nazywają się te 
miejscowości?

7. Przeczytaj zdania. Jeśli zdanie jest prawdziwe, napisz X pod wyrazem tak, jeśli nie jest 
prawdziwe – napisz X pod wyrazem nie.

TAK NIE

Pałac Kultury i Nauki jest w stolicy

W herbie stolicy jest statek.

Wisła to mały strumyk.

Stolica Polski to wielkie miasto.

8. Dla zainteresowanych dzieci – zapoznanie z literką J, j 

Tok metodyczny, czyli: „j” jak „jama” – prezentacja litery w wyrazie. Rodzic prezentuje 
dziecku obrazek z literą  J, j. Prosi o podanie innych wyrazów rozpoczynających się głoską 
„j” (jajko, jogurt, Jola, Jurek itp.). Dziecko wyklaskuje słowo „jama” zgodnie z analizą 
sylabową: „ja – ma”, liczy sylaby w wyrazie. Następnie rodzic prowadzi zabawę z analizą 
głoskową  „ j-a-m-a” analogicznie, jak w przypadku analizy sylabowej. Dziecko przelicza 
głoski. Rodzic prosi dziecko o podanie skojarzeń związanych z kształtem litery „J, j”  i 
prezentuje sposób pisania liter „J, j” na kartce. Należy zwrócić uwagę na kierunek pisania 
litery oraz na jej miejsce w liniaturze.

KARTY  PRACY DOTYCZACE TEMATYKI ,,POLSKA TO MÓJ DOM”

Zabawa popołudniowa

,,Co to za przedmiot?”

Zachęcamy do wspólnej zabawy. Zasłaniamy dziecku oczy i dajemy  do rąk dowolny 

przedmiot, prosty w kształcie, np. łyżeczkę. Dziecko poznaje kształt przedmiotu przez dotyk.

Następnie zabieramy przedmiot, odsłaniamy dziecku oczy i polecamy narysować to, co 

trzymało w rękach. Po wykonaniu rysunku pokazujemy dziecku przedmiot. 

Pozdrawiamy serdecznie.   



Wtorek  05.05.2020

Temat: Godło Polski.

Proszę przygotować: czerwoną kartkę, żółtą, klej, nożyczki i waciki kosmetyczne.

Z pewnością poradzicie sobie z wykonaniem pracy według tej propozycji. 

Zabawa popołudniowa

,,Dotknij”

Rodzic – osoba prowadząca zabawę, mówi: „Zielone” i dziecko musi dotknąć czegoś

zielonego. Osoba, która nie znajdzie rzeczy w zielonym kolorze, staje na środku i podaje

nową komendę. Polecenia nie muszą ograniczać się tylko do kolorów, ale mogą dotyczyć też 

kształtów (okrągły, podłużny, kwadratowy itp.).

Życzę powodzenia.   


