
SCENARIUSZE ZAJĘĆ 12.04.-14.04.2021r. 

 

Poniedziałek 12.04.2021r. 

 

Temat: ,,Wiem, jak dbać o przyrodę”- rozmowa na podstawie wiersza ,,Dbamy o przyrodę” 

Ewy Sujeckiej. 

 

Przebieg: 

1.Podskocz, klaśnij, przykucnij – powitanie zabawą. 

Rodzic pokazuje sposób wykonania ćwiczenia – wykonuje podskok, klaszcze, przykuca. 

Dziecko powtarza ruchy. Jeśli dziecko się nie pomyli, można dodać jeszcze jeden ruch, np. 

obrót wokół własnej osi. 

 

2.,,Dbajmy o przyrodę” - wysłuchanie wiersza Ewy Sujeckiej. 

 

Skarży się sarna sarnie:                                          A dym tak mocno mnie dusił, 

-Czuję się dzisiaj marnie,                                       że wcale nie mogłem się ruszyć! 

Nie mogłam w nocy spać,                                     -Ach jeżu, ty jesteś młody, 

ktoś zaczął na trąbce grać!                                     Pod liśćmi schowasz się cały. 

-Tak, moja kuzynko droga,                                    A my dym czujemy wszędzie. 

mnie też ogarnęła trwoga!                                     -Co będzie z nami? Co będzie? 

Ktoś palił wielkie ognisko,                                    Tak rozpaczały zwierzęta. 

Myślałam, że spali się wszystko.                           Wśród ludzi nikt nie pamięta: 

-Przepraszam, drogie panie,                                   nie wolno krzyczeć w lesie, 

bałem się niesłychanie.                                          bo echo hałas niesie, 

Gdy słyszałem ten krzyk                                        zwierzęta nie mogą spać 

do norki schowałem się w mig.                              I zaczynają się bać! 

-Ależ zającu drogi,                                                 Na pewno o tym wiecie, 

czymże są twoje trwogi?                                        Że las jest ich domem przecież, 

Wszak nasze dzieci małe                                        a w domu się odpoczywa. 

Ze strachu drżały całe!                                            Was ze snu nikt nie zrywa, 

-Cóż słyszę? O czym rozmowa?                             Nie pali ogniska w pokoju! 

Ledwo zdążyłem się schować.                                Las ma być miejscem spokoju! 

 

Zapamiętajcie te słowa, 

niech każdy je w sercu schowa: 

Jeżeli światu chcesz coś dać, 

to o przyrodę musisz dbać! 

 

3.Analiza wiersza. Rodzic zadaje pytania dotyczące treści wiersza, np. 

-Jakie zwierzęta prowadziły ze sobą rozmowę? 

-O czym ze sobą rozmawiały? 

-Czego wystraszyły się zwierzęta w lesie? 

-Czego nie wolno robić w lesie? 

-Czym dla zwierząt jest las? 

Rodzic pyta dziecko: 

Dlaczego trzeba dbać o przyrodę? Wyjaśnia, że podobnie jak ludzie, wszystkie żywe 

stworzenia mają swój dom. Domem dla wielu zwierząt, a także dla roślin, jest np. łąka, las. 



Zwierzęta, podobnie jak ludzie, nie lubią, gdy w ich domu ktoś zakłóca im spokój. Dlatego 

należy zachowywać się spokojnie i szanować przyrodę. 

 

4.W jaki sposób możemy dbać o przyrodę? - burza mózgów. 

Dziecko podaje swoje propozycje, rodzic zapisuje je na kartonie (dziecko może np. 

podlewać rośliny, gdy te mają suchą ziemię, nie może łamać gałęzi, powinno wrzucać 

śmieci do kosza). Rodzic dopełnia wypowiedź mówiąc, że można także brać udział w 

akcjach propagujących ochronę środowiska, np. Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, 

umieszczać tabliczki informujące innych, by szanować zieleń. Pokazuje tabliczkę Szanuj 

zieleń! Do globalnego czytania. 

 

Źródło: teraztulce.pl 

 

 

 

5.,,Jeden dzień z życia Krzysia” - zabawa w formie opowieści ruchowej. 

 

Rodzic zaprasza dziecko do przeżycia jednego dnia z życia pewnego grzecznego chłopca o 

imieniu Krzyś. Podczas opowiadania wymienia czynności, które służą ochronie przyrody i 

pokazuje je, a dziecko naśladuje czynności wykonywane przez rodzica. Przykład 

opowiadania: Jest ranek, Krzyś budzi się, ziewa, przeciąga. Idzie do łazienki, odkręca kran, 

myje zęby, twarz, dokręca kran, ubiera się, zakłada ...Po południu wychodzi z domu z 

rodzicami, wyrzuca worek ze śmieciami do stojącego z prawej strony kosza, idzie z 

rodzicami na spacer do lasu (rodzic włącza muzykę z odgłosami lasu). 

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

Krzyś cicho stąpa po ścieżce. Podziwia widoki. Omija pełzającego po ścieżce ślimaka, cicho 

mówi coś do mamy. Zmęczył się, odpoczywa – kładzie koc na trawie, leży, wstaje, sprawdza 

czy nie zostawił po sobie śmieci – zabiera je. Krzyś z rodzicami wychodzi z lasu, wyrzuca 

śmieci do najbliższego kosza. Idzie do domu. Wieczorem Krzyś odkręca kran, myje się, 

dokręca kran ...itd. 

 

6.Dla zainteresowanych dzieci: 

Poznajemy literę Z z 

 

 

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


 

Źródło: zs14.gorzow.pl 

 



 

Źródło: kwiecien.academy 

 

 

Znajdź wszystkie litery: Z z 

 

 

Żródło: przedszkole12.cdx.pl 



7.Jakie to słowo? - zabawa językowa 

 

Rodzic wypowiada słowa zawierające głoskę z i prosi dziecko, by określiło, jakie to słowo i 

na którym miejscu słyszy w nim głoskę z ( na początku czy w środku). Przykłady słów: ze-

bra, gaz-da, ze-gar, złom, naz-wa, gro-za, ko-za-ki. 

 

Zabawa popołudniowa 

 

Ile dźwięków słyszysz? - zabawa słuchowa. 

 

Prosimy dziecko, aby policzyło uderzenia np. w bębenek, stuknięcia o blat stołu. Dziecko 

zamyka oczy i liczy dźwięki wystukiwane przez rodziców. 

Możemy również pobawić się w rozpoznawanie znanych piosenek, znanych melodii. 

Włączamy znana melodię lub nucimy. Dziecko odgaduje tytuł lub słowa piosenki. 

 

Miłego popołudnia!!! 

 

 

Wtorek 13.04.2021r. 

 

Temat: ,,Ekoprzyjaciel” - przestrzenna praca plastyczna. 

 

Przebieg: 

 

1.Słuchanie piosenki ,,Ekologa znak” 

 

link:https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU 

 

2.Wykonanie ,,Ekoprzyjaciela” z materiałów wtórnych. 

 

Szukamy wspólnie materiałów wtórnych, z których możemy wykonać ,,Ekoprzyjaciela”. 

Przygotowujemy materiały oraz rzeczy potrzebne do wykonania pracy (np. klej, taśma, 

nożyczki itd.). Po stworzeniu ,,Ekoprzyjaciela” ozdabiamy go dostępnymi w domu 

materiałami ( np. malujemy farbami, oklejamy gazetami itd.). 

 

Kilka pomysłów: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU


Źródło: stylowi.pl 

 

 

Źródło: old.opatowiec.pl 



 

Źródło: jablonowopomorskie.pl 

 

 



Zabawa popołudniowa 

 

,,Chodzenie” - ćwiczenie kształtujące postawę 

 

Rodzic czyta kolejne zwrotki wiersza, a dziecko ilustruje ruchem sposób poruszania się 

bohaterów wiersza: 

 

Sunie wąż, sunie. 

Chodzić nie umie. 

Bo choćby chciał, to nie ma nóg. (czołganie się na brzuchu) 

Za to stonoga 

na swych stu nogach 

w ziemi zbudować chce, ze sto dróg. (chodzenie na stopach i dłoniach) 

Na jednej nodze 

sunie po drodze 

ślimak z chałupką swoją na plecach. (podskoki na jednej nodze). 

Rak jak to rak 

chodzić chce wspak. 

I swoją modę wszystkim poleca. (chodzenie do tyłu). 

A ja powiem wam, 

że dwie nogi mam! 

Bo każdy ma tyle nóg 

by bez kłopotu ruszać się mógł! (podskoki z nogi na nogę). 

                                                                              B. Szelągowska 

 

MIŁEJ ZABAWY!!! 

 

Środa 14.04.2021r 

 

Temat: Kwietniowa matematyka 

 

Przebieg: 

 

1.Słuchanie wiersza ,,Dziwny pies” Wawiłow Danuta 

 

Jeden, dwa, 

jeden, dwa, 

pewna pani 

miała psa. 

Trzy i cztery, 

trzy i cztery, 

pies ten dziwne 

miał maniery. 

Pięć i sześć, 

pięć i sześć, 

wcale lodów 

nie chciał jeść. 

Siedem, osiem, 



siedem, osiem, 

wciąż o kości 

tylko prosił. 

Dziewięć, dziesięć, 

dziewięć, dziesięć, 

kto z nas kości 

mu przyniesie? 

Może ja? 

Może ty? 

Licz od nowa - 

raz, dwa, trzy... 

 

2.Matematyczne puzzle. 

 

Źródło: puzzlefactory.pl 

 

 

 



3.Dodawanie: 

 

Źródło: pl.pinterest.com 



 

 

Źródło: pl.pinterst.com 



4.Odejmowanie: 

 

 



Źródło: https://mala275.blogspot.com 

 

 

https://mala275.blogspot.com/


Zabawa popołudniowa 

 

,,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 musi 

pobiec do odpowiedniego okręgu. Dla zmyłki można powtarzać te same nazwy po kolei, 

np.,,ziemia, powietrze, woda, woda, ziemia, woda, powietrze, powietrze...” 

 

Miłej zabawy!!! 


