
SCENARIUSZE ZAJĘĆ 11.05. – 15.05.2020 r. 

 

Jeśli chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata, miały wiarę w siebie, były 

kreatywne, bawmy się z nimi, podarujmy im swój cenny czas. Dzięki wspólnym 

zabawom wzmacniamy więź z dzieckiem i sprawiamy, że czuje się ono ważne i kochane. 

 
11.05.2020 r. – poniedziałek 

Temat: Słuchanie wiersza ,,Najlepszy instrument” W. Próchniewicza 

1. Bardzo proszę o przeczytanie dziecku wiersza 

Najlepszy instrument  

Wojciech Próchniewicz  

 

Jest taki instrument na świecie,  

Dostępny nawet dla dzieci.  

Wygrywa wszystkie melodie  

Najładniej, najłagodniej.  

Gdy nutki wpadną do ucha,  

On ucha bardzo się słucha.  

Bo najgrzeczniejszy jest przecież,  

Słucha się w zimie i w lecie,  

W upał i gdy deszcz leje,  

On wtedy nawet się śmieje!  

Chodzi wraz z tobą wszędzie  

już tak zawsze będzie.  

Nawet za złota trzos  

Nie zniknie — bo to TWÓJ GŁOS.  

Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj.  

Pamiętaj o nim — zaśpiewaj!  

On się natychmiast odezwie  

I zagra czysto i pewnie.  

Opowie ci zaraz radośnie  

Na przykład o słonku lub wiośnie.  

Bo lubi i dobrze zna cię,  

Twój wierny, dźwięczny przyjaciel. 

 

2. Rodzic zachęca dziecko do rozmowy ☺ 

Proponowane pytania: 

Co autor wiersza nazywa najlepszym instrumentem? Czy każdy z nas ma taki instrument?                 

W jakich sytuacjach, według autora, możemy go używać? Czym się różni od tradycyjnych 

instrumentów? W czym jest podobny?  

Jeśli dziecko ma trudność z odpowiedzią na któreś pytania, rodzic może przeczytać 

odpowiedni fragment wiersza jeszcze raz.  

 
3. „Grająca woda” – zabawa badawcza. Dziecko siedzi przy stoliku. Przed dzieckiem stoi 

kieliszek na nóżce, a na stoliku butelka lub inne naczynie z wodą. Rodzic prosi, aby dziecko 

suchym palcem pocierało wokół krawędzi kieliszka – szybko i powoli. Pyta: Czy słyszysz 

jakieś dźwięki? Suchym palcem nie wydobędziemy dźwięków z kieliszka. Następnie dziecko 

wykonuje tę samą czynność, ale tym razem palec powinien być mokry. Należy trzymać 



kieliszek mocno za nóżkę, żeby się nie przesuwał, ale nadal powinien stać na stole. Rodzic: 

Czy teraz słyszysz dźwięk? Jeśli dziecko wykonało ćwiczenie prawidłowo – usłyszy dźwięk. 

Następnie dziecko wlewa do kieliszka trochę wody i ponownie próbuje grać na nim mokrym 

palcem. Z kieliszka wydobywa się dźwięk. Rodzic zachęca dziecko, by spróbowało porównać 

dźwięki, jeśli np. do trzech kieliszków wleje różną ilość wody. Dziecko sprawdza, od czego 

zależy wysokość dźwięku. Po wielu próbach rodzic zaprasza dziecko do rozmowy: Jak 

myślisz, dlaczego, gdy pocieraliśmy kieliszek suchym palcem, nie było słychać dźwięków? A 

dlaczego dźwięki są różne, gdy wlejemy mniej i więcej wody?                                                    

Rodzic systematyzuje wiedzę dziecka: Palec wprawia w drganie szkło kieliszka, które z kolei 

pobudza do drgań powietrze znajdujące się w środku. Wewnątrz kieliszka powstają fale 

dźwiękowe. Gdy do kieliszka nalewamy więcej wody, wysokość dźwięku się obniża.  
 

4. Nazwij instrumenty przedstawione na obrazkach. Przeczytaj nazwy instrumentów 

i wskaż odpowiednie obrazki. Otocz pętlami w różnych kolorach obrazki instrumentów 

ze względu na sposób wydobywania z nich dźwięków. 

 
 

Źródło: mac edukacja 

gitara        perkusja        flet           kontrabas 

 

puzon          saksofon       kołatka 



 

5. Dla zainteresowanych dzieci – zapoznanie z literką H, h  

Tok metodyczny, czyli: „h” jak „harfa” – prezentacja litery w wyrazie. Rodzic prezentuje 

dziecku obrazek z literą  H, h. Prosi o podanie innych wyrazów rozpoczynających się głoską 

„h” (hiacynt, hamak, Helena, Heniek itp.). Dziecko wyklaskuje słowo „harfa” zgodnie z 

analizą sylabową: „har – fa”, liczy sylaby w wyrazie. Następnie rodzic prowadzi zabawę z 

analizą głoskową  „ h – a – r – f – a” analogicznie, jak w przypadku analizy sylabowej. 

Dziecko przelicza głoski. Rodzic prosi dziecko o podanie skojarzeń związanych z kształtem 

litery „H, h”  i prezentuje sposób pisania liter „H, h” na kartce. Należy zwrócić uwagę na 

kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. 

 

KARTY  PRACY DOTYCZĄCE TEMATYKI ,,W KRAINIE MUZYKI” 

 

 

 

6. Przeczytaj. 

ha ho he hi hu hy ah oh eh ih uh yh 



 
ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

Zabawa „Co kryje się w jajku?” zabawa doskonaląca percepcję słuchową  

Wspólnie z dzieckiem przygotowujemy materiały potrzebne do zabawy, np. plastikowe 

pojemniczki w kształcie jajka (z zabawki typu jajko - niespodzianka), mogą być też małe 

buteleczki po jogurcie z zakrętką. Napełniamy je różnymi materiałami sypkimi (kasza, ryż, 

groch mały i duży, makaron itp.). Rodzic z dzieckiem zadają sobie nawzajem zagadki 

słuchowe, poruszając jajeczkami. Dziecko w odpowiedzi na zagadkę poszukuje jajeczka o 

takim samym brzmieniu. 

Pozdrawiamy serdecznie. ☺   

 
12.05.2020 r. – wtorek 

Temat: Malujemy muzykę.  

Malowanie muzyki farbami to fascynujące doświadczenie dla dziecka. 

 

1. Drodzy rodzice proszę o włączenie Muzyki klasycznej dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu2WgiOi56I  

2. Na początku dziecko ma za zadanie z zamkniętymi oczami wysłuchać utworu muzyki 

klasycznej. Wsłuchać się w niego, wczuć, uruchomić wyobraźnię.                                                               

Po czym, w akompaniamencie tegoż utworu - farbami wyrazić słyszaną muzykę.                                  

Powstaną niezwykłe wytwory plastyczne. Życzę powodzenia! 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

,,Rysowane wierszyki” - bawią i uczą jednocześnie korzystania ze słowa mówionego – 

kojarzenia słowa z elementem graficznym. Początkowo kreski rysuje mama lub tata. Z 

czasem czynność podejmuje dziecko, tworząc własne rysunki. Przygotuj kartki, kredki i 

zaczynamy: 

 

 

 Auto  

To prostokąt i dwa kółka.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xu2WgiOi56I


Z przodu kwadrat z tyłu rurka.  

Warczy, prycha, więc już wiecie,  

że to auto ma być przecież. 

 

  

Drzewo 

Dwie kreseczki prosto. 

Jedna biegnie krzywo.  

Gdy obie połączysz  

To wyrośnie drzewo!  

 

 

Kotek  

Małe kółeczko, duże kółeczko.  

Jedno ucho, drugie ucho.  

Trzy wąsiki z lewej strony,  

trzy wąsiki z prawej strony. 

I jest kotek tyłem odwrócony. 

 

Trzymajcie się, będzie dobrze. ☺   

 

 

 
13.05.2020 r. – środa  

Temat: Mniej czy więcej – poznajemy znak większości i znak mniejszości. 

Mamusiu i tatusiu pobaw się ze mną i pomóż mi zrozumieć jak to jest z tymi znakami 

matematycznymi. 

Przebieg: 

1. Dziecko siedzi na dywanie. Ma przy sobie kartonikami, na których są cyfry i znaki 

matematyczne (cyfry 1- 10, +, – , =, <, > ) oraz 10 nakrętek. 

 



Źródło: przedszkolankowo.pl   

 

 

Zadanie1. 

Rodzic - Na jednym talerzu leży 5 truskawek, a na drugim tylko 3. Przyleciał do tych 

smakołyków bocian. Jak myślisz, w którą stronę skieruje swój otwarty dziób? 

Dziecko  - Na kartce ksero układa nakrętki (5 i 3) i rysuje dziób bociana.                                                  

Rodzic - Teraz ponieważ znasz już cyfry, przyczep je odpowiednio pod liczmanami. 

Dziecko  - Przyczepia cyfry 5 i 3. 

Rodzic  - Jakie znaki matematyczne już znasz? 

Dziecko  - Odpowiada, że zna +, –, = i pokazuje na kartonikach. 

Rodzic  - Nie znasz jeszcze znaku, który nam mówi co jest większe, a co mniejsze. Znaku, 

którym możemy zastąpić "dziób bociana". Jest taki znak, bardzo podobny kształtem do 

otwartego dziobu (rodzic pokazuje znak) i zawsze otwiera się w tę stronę gdzie jest więcej. 

Proszę, umieść ten znak między cyframi 5 i 3 i odczytaj zapis. 

Zadanie 2. 

Rodzic - Posłuchaj drugiego zadania. 

Na jednym brzegu rzeki siedziały 2 zające, po drugiej stronie aż 6 zajęcy. Przypłynął 

krokodyl. Jak myślisz, na którą stronę skieruje swoją paszczę? 

Wykorzystujemy sylwetę otwartej paszczy krokodyla i postępujemy tak, jak w zadaniu 1. 



 

Źródło:chomikuj.pl 

Zadanie 3. 

Rodzic - Do sadzawki z 8 małymi rybkami wpuszczono 2 duże ryby. Których ryb jest więcej? 

- Ile małych ryb pływało? Pokaż kartonik z odpowiednią cyfrą. 

Dziecko - Kładzie kartonik z cyfrą 8. 

Rodzic - Ile dużych ryb wpuszczono? 

Dziecko - Kładzie kartonik z cyfrą 2. 

Rodzic - Których ryb jest więcej? 

Dziecko - Układa znak > i czyta zapis. 

 

Zadanie 4. 

Rodzic - W klatce z 5 papugami mieszkają 3 kanarki. Których ptaków jest więcej? 

Postępujemy dokładnie tak samo jak w zadaniu poprzednim. 



 

Czy te zajęcia podobały się Wam, czy były ciekawe?  

2. Karty pracy dla chętnych dzieci. 

 

 



 

Źródło: chomikuj.pl 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

 

Gimnastyka dla paluszków. 

 

 Na stole rozłożyć najlepiej małe pomponiki, ale może być cokolwiek ( nie za małe, aby były 

bezpieczne), papierowe foremki do babeczek – dla każdego uczestnika zabawy po minimum 



jednej, pałeczki do jedzenia chińszczyzny- mogą być też zwykłe patyczki. Waszym zadaniem 

jest przenoszenie pomponów do foremek, ale nie można używać dłoni tylko patyczków. 

Można trzymać je dwoma rączkami albo w jednej (tak jak się ich używa do jedzenia). Na 

koniec zabawy wspólnie liczymy, ile razem udało się zebrać (a nie kto więcej), aby nie 

wprowadzać rywalizacji – no chyba, że chcecie. 

Powodzenia! ☺  

 

14.05.2020 r. – czwartek 

Temat: Rozpoznawanie instrumentów – w krainie muzyki. 

Przebieg: 

  

1. Jaki to instrument?” – Rodzic zaprasza dziecko do zabawy słuchowej: Przygotuj, proszę, 

swoje uszy do słuchania. Za chwilę włączę nagranie dźwięków kilku instrumentów. Twoim 

zadaniem jest odgadnąć, jaki instrument słyszysz. Rodzic odtwarza nagranie dźwięków 

instrumentów. Jeśli dziecko ma trudność ze znalezieniem odpowiedzi, rodzic  może je 

naprowadzać poprzez opisywanie wyglądu instrumentów  

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

2. „Czy rozpoznasz instrumenty?” – Rodzic wyjaśnia dziecku reguły zabawy: Za chwilę 

usłyszysz pewien utwór w języku angielskim. Słowa nie są istotne, nie powinny cię rozpraszać, 

więc nie musisz się na nich skupiać. Postaraj się, słuchając, spróbować wyróżnić i 

zapamiętać, jakie instrumenty wykorzystano w utworze. Dźwięku niektórych z nich 

słuchaliśmy przed chwilą. Po wysłuchaniu utworu porozmawiamy o tym, jakie instrumenty 

zapamiętaliście. Dziecko w ciszy słucha fragmentu Still w wykonaniu zespołu AudioFeels. Po 

wysłuchaniu utworu rodzic prosi dziecko, aby opowiedziało, które instrumenty udało mu się 

zidentyfikować (gitara, perkusja, instrumenty smyczkowe). Rodzic podsumowuje zabawę: 

Mam dla ciebie pewną wiadomość. Świetnie poradziłeś sobie z wysłuchaniem i podaniem 

nazw instrumentów występujących w tej piosence. Ale czy wiesz, że tak naprawdę w tej 

piosence nikt nie grał na żadnym instrumencie? Wszystkie dźwięki zostały wyśpiewane przez 

osoby z zespołu. Brzmiały jak prawdziwe instrumenty, prawda? Czy Ty też tak potrafisz? 

Spróbuj naśladować dźwięk gitary, perkusji itp.   

https://www.youtube.com/watch?v=YuO_awjivx0  

 

3. „Orkiestra kuchenna” – Rodzic prosi dziecko, aby zademonstrowało w jaki sposób 

można grać na tych improwizowanych instrumentach. Następnie  wystukuje na łyżkach 

prosty rytm. Dziecko powtarza go na swoich instrumentach. Rodzic może sterować zabawą 

jako dyrygent. Jeśli podniesie ręce – dziecko gra głośno, jeśli je opuści – gra cicho, delikatnie. 

• drewniane łyżki, pokrywki od garnków, garnki i metalowe kubki  

 
4. „Skojarzenia z muzyką” – Rodzic włącza fragmenty utworów. Prosi dziecko, aby 

próbowało odpowiedzieć, do jakich wydarzeń, uroczystości najlepiej pasują te utwory. 

Propozycje: Przywitajmy się wesoło, Nazywają mnie poleczka, We wish you, Walc kwiatów, 

Krakowiaczek - przedszkolaczek, Mazurek Dąbrowskiego, Happy Birthday.   

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=YuO_awjivx0


https://www.youtube.com/watch?v=_z-1fTlSDF0  Happy Birthday 

https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis We wish you 

https://www.youtube.com/watch?v=u8HAgWfv5hE  Nazywają mnie poleczka 

https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM  Walc kwiatów P. Czajkowskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=E6iwi-bcMk4  Krakowiaczek – przedszkolaczek 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8  Mazurek Dąbrowskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4  Przywitajmy się wesoło 

5. Happy Birthday – Rodzic zachęca dziecko, by zaśpiewało Sto lat bez podkładu 

muzycznego. Prosi, by opowiedziało, w jakich okolicznościach śpiewa się w Polsce tę 

piosenkę. Rodzic dąży do tego, by dziecko nie poprzestało jedynie na wyjaśnieniu, że Sto lat 

śpiewamy na urodzinach, ale również z okazji jubileuszów, rocznic, wtedy gdy składamy 

życzenia. Następnie rodzic zaprasza dziecko do posłuchania odpowiednika życzeń 

urodzinowych w wersji angielskiej. Zaznacza, że Happy Birthday śpiewa się wyłącznie z 

okazji urodzin, nie tak jak Sto lat w Polsce.  
  

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

 Zabawa: „Ile jest wyrazów w zdaniu?”  

 

Kochani rodzice zabawa polega na wymyśleniu przez Was zdań, bądź skorzystanie z tych 

przykładowych. Dziecko powinno policzyć wyrazy w zadaniu, np.: „Tata lubi jeździć 

samochodem”, „Tu rosną piękne róże”, „Ania jedzie do babci”, „Marysia ma dwie siostry” 

Po wysłuchaniu zdania pytamy dziecko: „Ile słów jest w tym zdaniu”, „Powiedz pierwszy 

wyraz, powiedz ostatni”. 

Miłej zabawy! ☺  

 

15.05.2020 r.  – piątek 

Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 33 według przewodnika ,,Plac zabaw” 

Serdecznie zachęcam do zabaw według propozycji z przewodnika. Co powiecie na odrobinę 

ruchu? 

 
1. „Kocham Cię, Polsko” – dziecko z biało-czerwoną flagą lub paskami z bibuły, rodzic włą-

cza melodię Kocham Cię, Polsko. Dziecko porusza flagą w rytm muzyki, tworzy własny 

układ choreograficzny.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=_z-1fTlSDF0
https://www.youtube.com/watch?v=g-OF7KGyDis
https://www.youtube.com/watch?v=u8HAgWfv5hE
https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM
https://www.youtube.com/watch?v=E6iwi-bcMk4
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://www.youtube.com/watch?v=FfE_zwcoKmA


2. „Zwiedzamy Polskę” – dziecko tworzy pociąg i rusza po Polsce. Przez chwilę jest lokomo-

tywą i mówi, dokąd jedzie pociąg (wymienia nazwę polskiego miasta). Dziecko stara się 

zapamiętać nazwy wszystkich podanych miast i wymienić je na koniec zabawy. 

  

3. „Dom ojczysty” – dziecko z rodzicem, z dostępnych materiałów budują dom. 

 

4. „Mali żołnierze” – dziecko maszeruje, naśladując żołnierzy na defiladzie. Wysoko unosi 

kolana i wymachuje rękami. Rodzic wydaje komendy, np. Padnij (dziecko kładzie się na 

podłodze), Czołgaj się (czołga się), Powstań (wstaje), Kryć się (chowa się za jakimś 

przedmiotem).  

 

5. „Gdzie mieszkasz?” – znajomość własnego adresu zamieszkania. Dziecko kuca w ,,domku” 

(w wyznaczonym miejscu). Rodzic wypowiada nazwy miejscowości i nazwy ulic. Dziecko na 

spacer wychodzi tylko wtedy, gdy usłyszy nazwę miejscowości w której mieszka lub nazwę 

ulicy przy której mieszka.  

 

6. „Biało-czerwoni” – zabawa z piłką. Dziecko siedzi na dywanie, rodzic rzuca piłkę do 

dziecka, podając jakiś kolor. Gdy dziecko usłyszy czerwony lub biały, nie łapie piłki. Gdy 

kolor będzie inny, łapie piłkę i ją odrzuca.  

 

Karta pracy dla dzieci chętnych 

 

Źródło: Czasdzieci.pl 



 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

 

Wojna słów – antonimy  

 

Zasada jest bardzo prosta – rodzic mówi głośno przymiotnik, a dziecko dopowiada jego 

antonim. Np. wysoki - niski, gruby - chudy, stary - młody, wesoły - smutny, itp. 

 

Bawcie się dobrze! ☺  

 

 

 

 

 


