
Krąg tematyczny: Moja rodzina. 

Scenariusz zajęć: Zwierzęta i ich domy. 

Data: 15.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– wdrażanie do uważnego słuchania oraz skupiania uwagi 

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na konkretny temat 

– doskonalenie zmysłu słuchu 

– wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych 

– doskonalenie umiejętności liczenia 

– doskonalenie sprawności manualnej 

 

 

 

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

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie: utrwalenie zabawy paluszkowej „Rodzina”. 

Dziecko siedzi lub stoi koło rodzica, jedną rękę zaciska w pięć i wyciąga przed siebie. 

Rozpoczyna się zabawa: 

Ten pierwszy 

– to nasz dziadziuś (wyciąga kciuk) 

A obok 

– babunia. (dołącza polec wskazujący) 

Największy 

– to tatuś (dołącza palec środkowy) 

A przy nim 

– mamusia (dołącza palec serdeczny) 

A to jest 

– dziecinka mała! (dołącza mały palec) 

Tralalala, la, la… A to – moja rączka cała! Tralalala, la, la… (macha ręką) 

 

Krzysztof Sąsiadek Źródło: K. Sąsiadek, „Zabawy paluszkowe”, wyd. Media Rodzina, Poznań 2005, s. 52–53 

2.  „Co to za zwierzę?” – zabawa słuchowa. 

Dziecko rozpoznaje zwierzątka po dźwiękach, jakie wydają. 

Środki dydaktyczne: https://www.youtube.com/watch?v=So2fgFBvc0g 

 

3. Zajęcia główne: „Czyje to dzieci?” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic rozkłada obrazki przedstawiające różne zwierzęta, dziecko je nazywa. Następnie rodzic 

prosi dziecko aby nazwało dzieci podanego zwierzątka. Rodzic sprawdza poprawność wykonania 

zadania. 

Środki dydaktyczne: obrazki zwierząt do pobrania w pliku. 

https://www.youtube.com/watch?v=So2fgFBvc0g


 

4. „Gdzie jest więcej, a gdzie mniej” – zabawa matematyczna. 

Przeliczanie ilustracji ze zwierzętami; wskazywanie, których zwierząt jest więcej, a których – 

mniej, zaznaczanie prawidłowej odpowiedzi. 

Środki dydaktyczne: karty pracy do pobrania w pliku. 

 

5.  „Memory” – zabawa doskonaląca pamięć oraz percepcję wzrokową. 

Odkrywanie kart, szukanie par takich samych obrazków ze zwierzętami 

Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające zwierzęta do pobrania w pliku. 

 

6. Karta pracy „Czyje to dzieci?”. 

Dziecko nazywa zwierzęta, wskazuje rodziców i ich dzieci oraz przykleja uśmiechy przy tych, które 

najbardziej im się podobają. 

Środki dydaktyczne: karta pracy do pobrania w pliku. 

 


