
Krąg tematyczny: Kiedy będę duży... 

Scenariusz zajęć: Pan policjant porządku pilnuje! 

Data: 07.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– budowanie wiedzy na temat zawodów, między innymi: lekarza, policjanta, strażaka, 

piosenkarki 

– kształcenie poprawnej wymowy, wzbogacanie słownika 

– zapoznanie i utrwalanie numeru alarmowego 

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w trakcie zabaw i ćwiczeń ruchowych i 

naśladowczych 

– rozwijanie motoryki dużej 

 

 

 

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

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Powtórzenie zabawy naśladowczej „Kto potrafi tak jak ja?”. III.8; I.5 

Rodzic zaprasza dziecko na dywan, a następnie prezentuje wybrany ruch lub ćwiczenie, które 

należy powtórzyć. Rodzic każdy ruch poprzedza zdaniem: Kto potrafi tak jak ja: tupnąć jedną 

nogą, tupnąć drugą nogą, podskakiwać jak piłeczka, skakać jak pajacyk, stanąć w dużym 

rozkroku, stać na jednej nodze, uderzać dłońmi o kolana, dotknąć palców u stóp, wspiąć się na 

palcach?. 

 

2. „Duży krok – mały krok” – zabawa utrwalająca słuchowo-ruchowa. I.5 

Rodzic wygrywa rytm na metalowej misce. Na szybkie uderzenia dziecko robi małe kroczki, na 

wolne – robi duże kroki. Zabawę powtarzamy. Następnie rodzic zmienia polecenie na „wysoki – 

niski”. Na hasło: Wysoki! dziecko porusza się na palcach, na hasło: Niski! spaceruje na zgiętych 

kolanach. 

Środki dydaktyczne: metalowa miska. 

 

3. Zajęcia główne: „Zagadka” – wysłuchanie i rozwiązanie zagadki, pogadanka rodzica z 

dzieckiem na temat pracy policjanta, oglądanie zdjęć radiowozu, munduru oraz innych 

narzędzi pracy policjanta; wskazywanie, w jakich sytuacjach policjant wykorzystuje 

konkretne przedmioty: kajdanki, gwizdek, lizak policyjny. IV.5; IV.2; IV.9; IV.20 

 

Zagadka 

Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje, bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? 
 

Ewa Skorek Źródło: E. Skorek, „Policjant” [w:] „Księga zagadek”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 249.  

 

Środki dydaktyczne: zdjęcia policjanta oraz jego narzędzi pracy (kajdanki, gwizdek, lizak 

policyjny), radiowozu do pobrania w pliku. 

 

4. „Raz, dwa, trzy, pan policjant patrzy” – zabawa ruchowa na wzór tradycyjnej zabawy 

„Baba Jaga patrzy”. I.5 

 



5. „Kto to?” – rozmowa rodzica z dzieckiem na temat ilustracji, nazywanie przedstawicieli 

zawodów i przedmiotów potrzebnych im w pracy, łączenie w pary osób i ich narzędzi 

pracy. IV.20; IV.9; IV.5 

Środki dydaktyczne: karta pracy do pobrania w pliku. 

 

6. Praca plastyczna „112” – wyklejanie czerwoną i niebieską plasteliną numeru 112. I.7 

Środki dydaktyczne: numer alarmowy do pobrania w pliku. 

 

 


