
SCENARIUSZE ZAJĘĆ 12.04. – 16.04.2021r.  

 

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. 

 

 

Poniedziałek 12.04.2021r. 

 
Temat: Historyjka obrazkowa ,,Od ziarenka do bochenka” 

 

Przebieg: 

 

1. Słuchanie wiersza pt.: ,,Rolnik” Z. Dmitroca połączona z zabawą naśladowczą. 

 

Rolnik 

Zbigniew Dmitroca 

 

Rolnik rano rusza w pole (dziecko maszeruje) 

orać pługiem czarną rolę. (dziecko zatrzymuje się, wyciąga ręce w przód i maszeruje w 

miejscu) 

Sieje zboże i buraki, (dziecko, naśladuje sianie ziarenek) 

z których potem są przysmaki. (dziecko, stojąc masuje się po brzuchu) 

 

2. Bardzo proszę o pomoc rodzica. ☺ 

Rodzic opowiada obrazki we właściwej kolejności, a dziecko wiąże opis słowny z obrazkiem 

i wskazuje ten właściwy. 

Można również przeczytać wiersz 

 

Pieczywo 

Bogusław Szut 

 

Skąd na stole smaczny chlebek? 

Rolnik sieje ziarno w glebę. 

(Gleba to jest ziemia czarna, w której rośnie zboże z ziarna.) 

Kiedy zboże jest dojrzałe, rolnik 

kosi je z zapałem, potem młóci, 

w swych maszynach 

i wywozi plon do młyna. 

Młynarz w młynie ziarno miele, 

białej mąki robi wiele. 

Mąka trafia do piekarza, 



który ciasto z niej wytwarza. 

Z ciasta robi i chleb, rogale... 

W piecu piecze je wytrwale. 

Jest pieczywo! Ślinka leci, 

więc smacznego, dzieci!  

 

 
Źródło: chomikuj.pl 

 

 

 

 



Dla utrwalenia wiadomości dziecko samodzielnie wskazuje obrazki i krótko opowiada 

historyjkę. Co było najpierw, co potem i co na końcu, rozwijając myślenie przyczynowo – 

skutkowe. 

  

3. Tradycyjna zabawa ruchowa pt.: ,,Mało nas” 

 

Mało nas 

sł. i muz. Tradycyjne 

 

Mało nas, mało nas 

do pieczenia chleba. 

Jeszcze nam, jeszcze nam 

ciebie tu potrzeba. 

Mało nas, mało nas 

do pieczenia chleba. 

Jeszcze nam, jeszcze nam 

[Tatusia] tu potrzeba. (wywołany członek rodziny tańczy w kole z dzieckiem) 

 

4. Zabawa dźwiękonaśladowcza ,,Traktor” 

Dziecko naśladuje odgłosy traktora: pach, pach, pach, pach. Dzieli na sylaby wyraz traktor. 

Klaszcze tyle razy ile jest sylab w tym wyrazie. 

 

5. Karta pracy dla chętnych dzieci ,,Pokoloruj obrazek” 

Drogi rodzicu, proszę rozciąć pokolorowany obrazek na cztery równe części i zachęcić 

dziecko do złożenia w całość i naklejenia na karton. 



 
 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 
Zabawa ruchowa z kartami obrazkowymi „Wyścigi konne” 

Wcześniej przygotuj trochę wolnego miejsca w pokoju, 4 karty z narysowanymi dużymi 

przedmiotami; kamień, gałąź, rzeka, góry. 

Maluchy wcielają się w jeźdźców konnych, którzy to w szalonym galopie ( bieg prawie 

w miejscu twarzą do was) przemierzają tor wyścigowy. Na drodze koniki będą spotykały 

czasami różne przeszkody ,wtedy podnosimy jeden z przygotowanych obrazków. Dziecko 

musi na chwilę wykonać ruch wskazany na obrazku . Wcześniej pokaż dziecku obrazki 

i omów co ma robić gdy go zobaczy 

KAMIEŃ – podskakuje kilka razy 

GAŁĄŹ – pochyla się idąc wolno kilka kroków i znów wraca do galopu 

RZEKA – dziecko kładzie się na podłodze i naśladuje pływanie 

GÓRY – dziecko idzie powoli , wysoko unosząc kolana przez chwilę i potem wraca do 

galopu w miejscu 

Miłego dnia!  

 

 

 

 



Wtorek 13.04.2021 r. 

 
Temat: Lepienie z masy solnej ,,Pieczywo” 

 
Przebieg: 

 
1. Przepis na masę solną: 

- 1 szkl. maki 

- 1 szkl. soli 

- ok. 0,5 szkl. wody 

 

2. Na początku wspólnie z dzieckiem przygotujcie masę solną, niech dziecko razem 

z wami ugniata, wałkuje, spłaszcza kawałki masy solnej, by przekonać się o jej 

plastyczności, zmienności oraz możliwości cofnięcia zmian. Następnie uformujcie 

dowolny kształt pieczywa. Powstałe ulepianki można pomalować farbami plakatowymi.  

Tak przygotowane wytwory wysuszcie w piekarniku. 

 

Jestem pewna że sobie doskonale poradzicie ☺ 

 



 

 
Źródło: chomikuj.pl 

 

 

 



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) 

 

Dbajcie o siebie i swoich bliskich!  

 

 

Środa 14.04.2021 r. 

 
Temat: ,,Zagubione jajka” – zabawa dydaktyczna 

 

Proszę przygotować: 3 sylwety kur, słomka, kuleczki z papieru które będą jajkami 

 

 

 
 

 



 
 

 

1. Kury zgubiły jajka i nie mogą ich znaleźć. Policz, ile jest kur? 

2. Przenieś po jednym jajku dla każdej kury. 

Zadaniem dziecka jest przeniesienie za pomocą słomki, jajek na sylwety kur. 

3. Policz jajka na każdej kurze. Czy każda kura odnalazła swoje jajko? 

4. Zabawa połączona z nauką wiersza E. M. Minczakiewicz 

 

Kurczątko 

Ewa Małgorzata Minczakiewicz 

 

Kurczątko z jajeczka się urodziło... (Rodzic rysuje owal jako jajko) 

Główkę wychyliło, (Rodzic rysuje z boku koło jako głowę) 

na dwie nóżki skoczyło. (Rodzic na dole dorysowuje dwie kreski jako nogi) 

 

Rodzic czyta wiersz, jednocześnie rysując na kartce. Następnie czyta wiersz dziecku, które 

próbuje samodzielnie narysować kurczątko. 

 

5. Dziecko mówi wierszyk i wykonuje następujące czynności. 
Kurczątko z jajeczka się urodziło... (dziecko przykuca, robi nad głową daszek z rąk) 

Główkę wychyliło, (dziecko rozchyla ręce i wychyla głowę) 

na dwie nóżki skoczyło. (dziecko podskakuje) 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 
,,Opowiedz mi bajkę” 

Potrzebne będą: 

• plastikowe nakrętki (najlepiej identyczne), 



• blok techniczny, 

• nożyczki, 

• czarny flamaster. 

 

Wykonanie: 

Z bloku technicznego wycinamy kółka pasujące wielkością do wnętrza nakrętki. Na 

wyciętych kółkach malujemy pojedyncze obrazki: dom, zegar, jabłko, samochód, parasol. 

Wszystko, co przychodzi nam do głowy. Gotowe obrazki wpychamy do wnętrza nakrętek. 

Gra gotowa: układamy nakrętki obrazkami do dołu, losujemy np. 5 z nich. Odwracamy i na 

podstawie wylosowanych elementów opowiadamy bajkę, historyjkę. 

 

 
 

 

Wspaniałego wieczoru!  

 

 

Czwartek 15.04.2021 r.  

Temat: ,,Improwizacje ruchowe według własnego pomysłu na podstawie piosenki 

 pt.: Stary Donald farmę miał”. 

 
1. Śpiewanie piosenki Stary Donald farmę miał 

Stary Donald farmę miał  

sł. i muz. tradycyjne  

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!  

Na tej farmie pieska miał ija, ija, oł!  



Słychać hau, hau tu, hau, hau tam,  

Hau tu, hau tam, wszędzie hau, hau,  

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!  

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!  

Na tej farmie krowy miał ija, ija, oł!  

Słychać mu, mu tu, mu, mu tam,  

Mu tu, mu tam, wszędzie mu, mu,  

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!  

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł!  

Na tej farmie kaczki miał ija, ija, oł!  

Słychać kwa, kwa tu, kwa, kwa tam,  

Kwa tu, kwa tam, wszędzie kwa, kwa,  

Stary Donald farmę miał ija, ija oł! 

https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c&ab_channel=BABADUTV 

2. Zabawa muzyczna do piosenki 

Dziecko próbuje śpiewać piosenkę, poruszając się w wybrany sposób w jedną stronę (np. 

krokiem dostawnym, skacząc na jednej nodze, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc pod 

nimi). Następnie wymyśla dowolną improwizację. 

 

3. Zabawa ,,Zwierzęta w gospodarstwie” 

Dziecko rozpoznaje odgłosy zwierząt – super zabawa dla całej rodziny. 

 

4. Poczuj rytm i zagraj na łyżkach razem z mamą albo z tatą. 

https://www.youtube.com/watch?v=nNlRc1E794     

 

5. Klepiemy do rytmu.  

https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4 

 

6. Zabawa z gazetami. 

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk 

 

7. Karta pracy dla chętnych dzieci ,,Gdzie mieszkają zwierzęta?” 

https://www.youtube.com/watch?v=nNlRc1E794
https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk


 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 
,,Biedny mały kotek” 

Dziecko na czworakach udaje kota. Podchodzi do rodzica i zaczyna żałośnie miauczeć, robiąc 

przy tym zabawne grymasy tak, aby rozśmieszyć swoją "ofiarę". W tym samym czasie rodzic 

musi trzy razy pod rząd wypowiedzieć smutnym głosem "biedny, mały kotek", głaszcząc kota 

po głowie i próbując się nie roześmiać. Jeśli kotu uda się miauczeniem rozśmieszyć rodzica, 

zamieniają się miejscami i nowy kot wyrusza na polowanie. Jeśli łowy będą nieudane, kot 

wybiera sobie następną ofiarę – brata, siostrę i próbuje do skutku. 

Miłych zabaw i pamiętajcie o myciu raczek!  



Piątek 16.04.2021r.  
 
Temat: Ćwiczenia Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne, jako 

sposobu stymulowania rozwoju dziecka.  

 

Przebieg  

 

1. Powitanie, zaproszenie do krainy gdzie witamy się: łokciami, kolanami, uszami, stopami.  

2. „Pełzanie” – Mama i dziecko leżą na podłodze na plecach i poruszają się po podłodze w 

przód i w tył.  

3. „Mosty/domki” – Dorosły w klęku podpartym tworzy ze swojego ciała most/domek,  

dziecko przechodzi pod lub nad dorosłym.  

4. 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. 

5. „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.  

6. „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.  

7. „Wycieczka” – Dziecko leży na plecach na podłodze, ręce ma za głową. Dorosły trzyma 

dziecko za nadgarstki lub nogi i lekko ciągnie je po podłodze. 

 8. „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.  

9. Zabawa „Prowadzenie ślepca” - Rodzic zamyka oczy, a dziecko prowadzi go bezpiecznie 

po domu – zamiana ról.  

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

 ,,Konie na torze”  

(wg M. Bogdanowicz, Ruch i piosenka dla najmłodszych, Fokus, Gdańsk 2002.) 

 
Dzieci naśladują ruchy rodzica: 

Konie podchodzą do startu, – uderzanie dłońmi w podłogę 

bomba w górę, – wyrzut ramion w górę 

poszły! – naśladowanie jazdy na koniu 

Pierwsza przeszkoda... hop!  – podskok w górę 

Konie biegną przez krzaki...  

krach, krach, krach. – kierują konia w lewo 

Konie biegną przez błoto...  

chlap, chlap, chlap. – kierują konia w prawo 

Cieszą się – szeroko się uśmiechają 

smutni panowie. – palcami wskazującymi opuszczają kąciki ust w dół 

Cieszą się – szeroko się uśmiechają 



smutne panienki. – palcami wskazującymi podnoszą kąciki ust. 

 

Bawcie się dobrze!  

 


