
Krąg tematyczny: Kiedy Ziemia źle się czuje? 

Scenariusz zajęć: Pudełkowy świat. 

Data: 27.03.2020r. 

 
 

Cele ogólne: 

– zachęcenie dziecka do dbania o czystość środowiska 

– rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych 

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

– rozwijanie wyobraźni muzycznej 

– rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej 

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. „W moim pokoju” – zabawa poranna usprawniająca aparat artykulacyjny. IV.2 

Zachęcamy dziecko aby wyobraziło sobie, że buzia to pokój, w którym panuje wielki bałagan. 

Wyjaśniamy: Że zaraz w nim posprzątamy. 

 

Wycieramy wszystkie kurze (przesuwamy czubek języka po zewnętrznej stronie górnych zębów, 

od lewej do prawej strony), myjemy okna, najpierw jedno, potem drugie (przesuwamy czubek 

języka po wewnętrznej stronie policzków), myjemy podłogę (dotykamy czubkiem języka raz 

górnych, a raz dolnych zębów). Pokój lśni czystością, jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy 

(rozciągamy wargi w szerokim uśmiechu). 

Rodzic nagradza dziecko oklaskami. 

 

2. A teraz przystępujemy do zabawy naśladowczej „Co robię?”. Czy dzieci potrafią 

zademonstrować ruchem i głosem podane czynności?  I.5 

– mycie okien (pucu, pucu), 

– odkurzanie (buuu…), 

– spryskiwanie mebli i wycieranie kurzu (psik, psik), 

– mycie podłogi (chlap, chlap), 

– zamiatanie (szu, szu). 

 

Brawo....jesteście genialni :) 

Zadanie: karta pracy 1(książka) - proszę zaznaczyć krzyżykiem jakich przedmiotów potrzebujemy 

do sprzątania. 

 

3.  „Pudełkowa matematyka” – zabawa matematyczna; porównywanie wielkości, wkładanie 

pudełek „jedno w drugie”, przeliczanie.  IV.12;IV.15 

 

A teraz sprawdzimy czy nie zapomnieliście liczyć, jak i wskazywać gdzie jest mniej, a gdzie 

więcej? 

Rodzicu do tej zabawy przygotuj różnej wielkości pudełka (jeśli nie masz pudełek – mogą to być 

kredki, czy patyczki). Zadaniem dziecka będzie wpierw przeliczyć wskazane przedmioty, a 

później porównać je od najmniejszego do największego i odwrotnie. 

Karta pracy 2 – do pobrania w pliku. 

4.  „Do kosza!” – zabawa dydaktyczna na podstawie ilustracji, układanie historyki 



obrazkowej; objaśnianie kolejności zdarzeń.  IV.5;  IV.2, III.5;  IV.18 

 

Ilustracje do pobrania – karta pracy 3 (książka). 

Drogi Rodzicu przystępując do tego zadania należy wpierw omówić pozytywne zachowania ludzi 

tj. sprzątanie po pikniku, wyrzucanie śmieci do kosza, jak i te negatywne np. wyrzucanie śmieci 

na trawę, w lesie, mycie samochodu w jeziorze. 

Następnie dziecko układa podaną historyjkę obrazkową w poprawnej kolejności zdarzeń, objaśnia 

i ocenia zachowanie bohaterki. 

Po wykonaniu poprawnie zadania może nakleić je na kartkę A4. 

 

5. A teraz się pobawimy...„Pudełkowe zwierzaki” – praca plastyczna.  IV.1; I.7 

 

Co nam będzie potrzebne: kartonowe pudełka, papier kolorowy, bibuła, kawałki materiałów, 

pompony, piórka, sznurki itp., kleje, mazaki, kredki... 

Wykonujemy z kartonowego pudełka wybrane zwierzątko, np. kotki, pieski, lwy, papugi poprzez 

doklejanie elementów z papieru, kawałków materiałów, piórek, sznureczków itp. 

Zachęcam do tej pracy całą rodzinę:) 

 

6. Przy wykonywaniu naszego „Pudełkowego zwierzątka” możemy powtarzać również 

piosenkę „Kukułeczka” dostępną w poprzednim scenariuszu z dnia 26.03.2020r.  

 

UWAGA: Drogie dzieci po powrocie ciocia Malwina sprawdzi czy znacie i potraficie 

ją zaśpiewać :) 

 

7. Zakończenie i podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę. 

 

 

 


