
SCENARIUSZE ZAJĘĆ

01.04-09.04.2021

CZWARTEK

01.04.2021

Temat : Słuchanie piosenki „Pisanki , kraszanki”.

Przebieg:

1.Słuchanie piosenki.

Drogi rodzicu zaproś dziecko do wysłuchania piosenki.

Czy wiesz o co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek?
Jeśli jesteś tego ciekawy, posłuchaj wielkanocnej piosenki.

LINK DO PIOSENKI:
https://youtu.be/K2ltR0s8eqw

TEKST PIOSENKI:

„Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,

Oto wielkanocna świąteczna święconka.
Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?

Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

https://youtu.be/K2ltR0s8eqw


3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali,
aż goście świąteczni do drzwi zapukali

Wielkanocni goście czasu nie tracili
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta”

Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy na temat treści piosenki:

Pytania pomocnicze:

O jakich świętach śpiewają dzieci?
Co znalazło się w koszyczku wielkanocnym?
Jakie zwierzątka występują w piosence?

2. Zabawa ruchowa „Robię to, co mówię”.

Dziecko porusza się zgodnie z tekstem wypowiadanym przez rodzica. 

Zrób do przodu cztery kroki,
 I rozejrzyj się na boki. 
Tupnij nogą raz i dwa, 
Ta zabawa nadal trwa. 
Teraz w lewo jeden krok, 
Przysiad i do góry skok. 
Zrób do tyłu kroków trzy, 
By koledze otrzeć łzy. 
Klaśnij w ręce razy pięć, 
Na klaskanie też masz chęć. 
Teraz obróć się dokoła 
I hurraaa! Zawołaj.



3.  Karta pracy. 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA

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

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

Miłej zabawy!

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


PIĄTEK

02.04.2021

Temat: Pisankowa gimnastyka.

Pomoce: 

2 łyżki, 
10 piłeczek (jeżeli nie mamy, możemy użyć maskotek), 
jajko wycięte z większego arkusza papieru/ gazety, 
2 pudełka/ pojemniki/ miski. 

Do  „wyścigu  z  pisankami”  zamiast  piłeczek  możemy  użyć  zgniecionych
kartek papieru. 

Przebieg:

 1. Zabawa do piosenki „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach” 
Ilustracja ruchowa zgodnie z instrukcją w piosence. 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

2. „Gra w zielone”
 Dziecko  maszeruje,  podskakuje,  bądź  truchta  w  zależności  od  rytmu
podawanego przez rodzica. Podczas przerwy w akompaniamencie rodzic głośno
podaje nazwę dowolnego koloru, np. Zielony!, wówczas dziecko musi odszukać
podany kolor w domu i dotknąć go. Zabawa jest powtarzana kilka razy. Jeżeli
rodzic poda nazwę koloru, który nie występuje w domu- dziecko staje prosto w
bezruchu. 
3.  „Wyścig  z  pisankami”  – dziecko  z  rodzicem ustawiają  się  obok  siebie.
„Zawodnicy” mają na łyżce piłeczkę (jajko). Zadaniem dziecka i rodzica jest
dobiec do wyznaczonego miejsca i wrócić, bez zrzucenia łyżeczki. 

4. „Taniec na jajkach” – rodzic wyklaskuje rytm w jakim porusza się dziecko
(marsz,  trucht,  bieg  w  miejscu).  Gdy  dziecko  usłyszy  dowolną  muzykę
włączoną  przez  rodzica  szybko  biegnie  do  wyciętego  jajka  i  tańczy  na  nim
uważając, żeby nie dotknąć podłogi. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


5. „Pisankowy wyścig”- dziecko i rodzic siadają naprzeciwko siebie, podpierają
się  rękami  o  podłogę.  Z  lewej  strony każdego  „zawodnika”  leżą  plastikowe
piłeczki (jeżeli nie mamy piłek, możemy użyć dowolnych zabawek), po prawej
pudełko/miska,  w  które  będą  odkładane  piłeczki.  Wygrywa  ta  osoba,  która
stopami przeniesie jak najszybciej piłki do miski, bez upuszczenia na podłogę. 

6.  „Pisanki”-  dziecko  udaje  jajko- „zamyka  się”,  tworząc  kule,  a  drugie
próbuje  ostrożnie  je  otworzyć  (można  np.  łaskotać).  Po  otwarciu  następuje
zmiana ról. 

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.

KOLOROWANKA DLA CHĘTNYCH DZIECI (ZAŁĄCZNIK)
Źródło: https://www.facebook.com/kreatywnastronamonci

Miłej zabawy!

https://www.facebook.com/kreatywnastronamonci




WTOREK
06.04.2021

Temat: Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Przebieg:

1. Słuchanie wiersza.
Rodzic zachęca dziecko do wysłuchania wiersza. Podczas słuchania dziecko 
może powtarzać po rodzicu odgłosy zwierząt.

W gospodarstwie
T. M. Massalska

Pieje kogut już od świtu:
– Kukuryku! Kukuryku!

Kura do kurczaków żwawo
gdacze: – W lewo!

Gdacze: – W prawo!
Kaczka kwacze: – Kwa! Kwa! Kwa!

Trzy kaczątka dziobem pcha.
Krowa muczy: – Mu! Mu! Mu!

Aż po prostu brak jej tchu.
Koń opędza się od much.

I rży głośno: – Jestem zuch!
Świnka chrumka: – Chrum! Chrum! Chrum!

Co za hałas! Co za szum!
Kot cichutko miauczy: – Miau!

A pies szczeka: – Hau! Hau! Hau!

2. Praca plastyczna.

 „Talerzykowa krowa”.  

INSTRUKCJA WYKONANIA PRACY PLASTYCZNEJ:

1. Wycinamy z czarnego, bądź brązowego papieru łaty różnej wielkości (jeżeli 
nie mamy kolorowego papieru możemy namalować łaty mazakiem).
 Z jasno różowego, bądź beżowego papieru wycina ryjek krowy.



 2. Przyklejamy  łaty od drugiej strony talerzyka (jeżeli nie mamy talerzyka 
można użyć 2 kół wyciętych z białego papieru).
 3. Na małym talerzyku dziecko rysuje oczy krowy i przykleja ryjek. 
4. Z czarnego papieru wycinamy uszy i rogi krowy oraz nogi samodzielnie lub 
narysowane przez rodzica. 
5. Przyklejamy nogi i ogon do dużego talerzyka, uszy do małego. 
Wykonana praca może wyglądać tak:

Żródło : https://img1.stylowi.pl/images/items/s/201209/stylowi_pl_diy-zrob-to-sam_1085680.jpg

3.  Zabawa ruchowa ,,Woda, ziemia, powietrze”.

Na podłodze wyznaczamy trzy okręgi w różnych miejscach.  Umawiamy się  
z dzieckiem, że jeden okrąg to ziemia, drugi to powietrze,  a trzeci  to woda.
Prowadzący rodzic  mówi:  „ziemia,  woda,  powietrze”,  zmieniając  kolejność,  
a dziecko w tym czasie muszą pobiec do odpowiedniego okręgu. Dla zmyłki
można powtarzać te same nazwy po kolei, np. „ziemia, powietrze, woda, woda,
ziemia, woda, powietrze, powietrze…”.

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

Zapraszamy do tańca przy ulubionych piosenkach Leśnych Krasnoludków!
LINKI:
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

Miłej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://img1.stylowi.pl/images/items/s/201209/stylowi_pl_diy-zrob-to-sam_1085680.jpg


ŚRODA 

07.04.2021

Temat: Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała.

Przebieg:

1. „Głosy zwierząt” – ćwiczenie narządu mowy. 

Dziecko naśladuje zachowanie podanych przez rodzica zwierząt:
krowa na pastwisku – ruchy okrężne żuchwą;
świnia – układanie warg w kształt ryjka, jak przy wymawianiu
głoski u; 
pies – szczerzenie zębów, ziajanie;
kotek pije mleko  – wysuwanie języka nad dłońmi w kształcie miseczki,
oblizywanie warg ruchem okrężnym; 
koń – kląskanie.

2.  Kształtowanie świadomości  schematu własnego ciała to bardzo ważna umiejętność

matematyczna ułatwiająca przedszkolakom kształtowanie orientacji przestrzennej. 

Drogi Rodzicu !

Przygotujcie z dzieckiem :

-lustro,

- misia, lalkę,

- ilustracje zwierząt (załącznik).

Zapraszamy do zabawy!

„Co to jest?” Pokaż i nazwij”.
 Oglądanie  i  nazywanie  części  ciała;  przypatrywanie  się  własnemu

wizerunkowi w lustrze, nazywanie części ciała;

„Czy lalka jest podobna do ciebie?”, „Jak wygląda miś”
 Oglądanie lalki,  misia- dotykanie, obserwowanie ich w lustrze, nazywanie ich

części;
„Miny w lustrze: pokaż co czujesz”

 Niewerbalne  porozumiewanie  się,  oglądanie  min  w  lustrze,  odczytywanie
gestów i komunikatów mimicznych;

„Jak wyglądają zwierzęta: pies, kot, ryby, ptaki, owady”
 Oglądanie, poznawanie, obserwowanie i rozmawianie o nich;





3. Zabawa przy piosence „Fruwające ptaszki”

„Leśne Krasnoludki” znają piosenkę z zajęć 



Do  zabawy  możemy  wykorzystać  wyciętego  i  przyklejonego  do  patyczka
ptaszka.

Biegamy naśladując fruwające ptaszki.
Na słowa „nasyp nam ziarenek tu” stukami paluszkami o podłogę (lub
patyczkiem z ptaszkiem)

LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M

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.

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M


CZWARTEK

08.04.2021

Temat: Odgłosy z wiejskiego podwórka.

Przebieg
1. Zabawa ruchowa przy piosence „Dziwne rozmowy”.

Drogi rodzicu, zaproś dziecko do zabawy przy piosence. Podczas słuchania 
piosenki dziecko porusza się w rytm muzyki po pokoju. 

 „Dziwne rozmowy”

sł. Anna Alexandrowicz, 
muz. Włodzimierz Zaliński

W chlewiku mieszka świnka 
i trąca ryjkiem drzwi.
Gdy niosę jej jedzenie,
to ona: „Kwi, kwi, kwi!”  (dziecko wydaje odgłosy, naśladując zwierzątko)

Opodal chodzi kaczka, 
co krzywe nóżki ma. (dziecko naśladuje chód kaczek)
Ja mówię jej: „Dzień dobry”,
a ona: „Kwa, kwa, kwa.” (dziecko wydaje odgłosy, naśladując zwierzątko)

Na drzewie siedzi wrona, 
jest czarna, trochę zła.
Gdy pytam: „Jak się miewasz?”,
to ona: „Kra, kra, kra!” (dziecko wydaje odgłosy, naśladując ptaka)

Przed budą trzy szczeniaczki, 
podnoszą straszny gwałt.
Ja mówię: „Cicho, pieski”,
a one: „Hau, hau, hau!” (dziecko wydaje odgłosy, naśladując zwierzątko)



2.  Zagadki z wiejskiego podwórka.

Zadaniem dziecka jest rozwiązanie zagadki. Dziecko może odpowiadać, lub 
pokazywać rozwiązanie zagadki na ilustracji.  

Choć ma skrzydła,
nie potrafi fruwać wcale.
Za to co dzień znosi jajko
i gdacze wspaniale.  (kura)

Chodzi po podwórku
różowy grubasek.
Lubi w brudnym błocie
pochlapać się czasem.  (świnia)

Choć jest duża i rogata,
nie musisz uciekać.
Kiedy dasz jej smacznej trawy,
ona da ci mleka.  (krowa)

Chętnie po łące skacze i biega,
a jego synek to mały źrebak. (koń)

Czasem włazi gdzieś wysoko,
żeby mieć na wszystko oko.
Gdy chce zapłać mysz malutką,
to zakrada się cichutko. (kot)

Ilustracje znajdujące się poniżej pochodzą ze strony :
https://www.facebook.com/kreatywnastronamonci

https://www.facebook.com/kreatywnastronamonci












3. Zabawa dźwiękonaśladowcza.

Posłuchajmy odgłosów z wiejskiego podwórka. Postarajmy się naśladować 
dźwięki wydawane przez zwierzęta.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw

ZABAWA POPOŁUDNIOWA

“Zwierzątka i ich dzieci” – tworzymy zdrobnienia.

Drogi rodzicu przed rozpoczęciem zabawy wydrukuj i potnij poniższe obrazki.
Rozkładamy  wszystkie  obrazki.  Dziecko  wskazuje  i  nazywa  zwierzątka.
Zadaniem rodzica jest wybrać dorosłe  zwierzęta i ułożyć je jedno pod drugim,
małe zwierzątka zbieramy i układamy bliżej dziecka. 
Prosimy dziecko, aby dopasowało potomstwo do ułożonych obrazków. 
Np. 

Tutaj mamy krowę, znajdź proszę jej dziecko.
Jak nazwiemy małą krowę ?                             (krówka)
Powtarzamy schemat zabawy przy każdym zwierzątku, prosimy dziecko
by nazywało zdrobniale małe zwierzątka (kurka, świnka, konik itd.)

Ilustracje znajdujące się poniżej pochodzą ze strony :
https://www.facebook.com/kreatywnastronamonci

Miłej zabawy! 

https://www.facebook.com/kreatywnastronamonci






PIĄTEK
09.04.2021

Temat: Ćwiczenia  Metodą  Ruchu  Rozwijającego  według  Weroniki
Sherborne, jako sposobu stymulowania rozwoju dziecka.

Przebieg

Powitanie, zaproszenie do krainy gdzie witamy się: łokciami, kolanami, 
uszami, stopami. 
„Pełzanie” – Mama i dziecko leżą na podłodze na plecach i poruszają się 
po podłodze w przód i w tył. 
„Mosty/domki” – Dorosły w klęku podpartym tworzy ze swojego ciała 
most/domek, dziecko przechodzi pod lub nad dorosłym. 
Zabawa pt. ,,Bączek”. Mama i dziecko siedzą na podłodze z nogami 
ugiętymi w kolanach lekko uniesionymi. Odpychając się rękoma, każdy 
próbuje samodzielnie obracać się w miejscu wokół własnej osi. 
„Wagoniki” – Rodzic i dziecko siedzą na podłodze, każdy osobno, 
wszyscy poruszają się po podłodze, pomagają sobie jedynie nogami, 
wydając dźwięki i odgłosy typowe dla ruchu ulicznego. Potem mama 
łączy się z dzieckiem. 
„Fotelik” – Dorosły siedzi w rozkroku na podłodze, obejmując rękoma 
siedzące przed nim dziecko, kołysanie dziecka na boki, poruszanie się 
wraz z nim w przód i w tył. 
„Wycieczka” – Dziecko leży na plecach na podłodze, ręce ma za głową. 
Dorosły trzyma dziecko za nadgarstki lub nogi i lekko ciągnie je po 
podłodze. 
„Turlanie” - Rodzic leży płasko, ręce ma złączone nad głową. Dziecko 
turla rodzica pchając go do przodu za biodra. Rodzic może pomóc 
dziecku w taki sposób, aby nie było tego świadome. Jego ciało ma 
sprawiać dziecku opór. Później następuje zamiana. 
Zabawa  „Prowadzenie  ślepca”  -  Rodzic  zamyka  oczy,  a  dziecko
prowadzi go bezpiecznie po domu – zamiana ról.



Zabawa wyciszająca.

Słuchanie bajki „Mały piesek - krótka relaksacja dla dzieci”.

Dziecko  kładzie  się  na  dywanie/podłodze.  Słucha  bajki,  próbuje  sobie
zobrazować to, o czym słyszy. Relaksuje się, wycisza.

LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=zx5kz31mX74

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. 
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.

Miłej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=zx5kz31mX74


Karta pracy dla chętnych dzieci.
Źródło: https://www.facebook.com/kreatywnastronamonci

https://www.facebook.com/kreatywnastronamonci

