
KRĄG TEMATYCZNY: Duże i małe rodziny w akcji 

                                             Scenariusz zajęć 

                                          Czwartek 28.05.2020 

                Temat 176: Przygody dużych i małych rodzin w akcji 

      

Cel główny: 

Moja rodzina - zabawy i zagadki utrwalające wiadomości o rodzinie. Rozwijanie 

zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny. Utrwalenie i sprawdzenie 

posiadanych przez dzieci wiadomości o rodzinie. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• układa przedmioty w szeregi i rytmy  

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych, w tym z przyborami  

• wskazuje zawody wykonywane przez rodziców  

• wyraża swoje rozumienie świata za pomocą ekspresji plastycznej  

• nadaje znaczenie wykonywanym czynnościom  

• przelicza elementy zbiorów w czasie ćwiczeń i zabawy  

• współdziała w zabawie  

• rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach   

Metody nauczania:  

słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie,                                                                    

czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka 

samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

Przebieg zajęć: 

Dorośli i dzieci – ćwiczenie dużych grup mięśniowych: P.P.I.5                                                                 

Dziecko maszeruje swobodnie po pokoju. Na hasło: Dorośli! wspina się na palce, wyciągając 

w górę ręce. Na hasło: Dzieci! – idzie w przysiadzie.  

Upuść woreczek – ćwiczenia tułowia:P.P.I.8                                                                                               

Dziecko stoi przed woreczkiem.( skarpetka wypełniona ryżem) Na sygnał rodzica dziecko 

podnosi woreczek, kładzie na głowie i wykonuje skłon w przód, tak aby woreczek spadły. 

Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.  

Tak i nie – ćwiczenia mięśni szyi:P.P.I.8                                                                                                    

Dziecko stoi swobodnie. Na hasło: Tak! kiwa głową naprzemiennie do góry i dołu. Na hasło: 

Nie! – kiwa głową naprzemiennie w prawo i w lewo.  

Wyciszenie – marsz po obwodzie koła:P.P.I.5                                                                                        

Dziecko maszerują po obwodzie koła raz w lewą, raz w prawą stronę. 



Nasze rytmy- zabawa w rytmP.P.IV.12 

Dziecko siedzi na dywanie ma przed sobą garść białej fasoli oraz grochu. Rodzic układa przed 

sobą prosty rytm, np. dwa ziarna fasoli, jedno ziarno grochu. Prosi, aby dziecko ułożyły taki 

sam. Następnie wymyśla inne rytmy, a dziecko je odtwarzają we właściwej sekwencji.  

Pomoce: biała fasola, groch 

Zawody moich rodziców – zabawa pantomimiczna.P.P.IV.20                                                          

Rodzic wspólnie z dzieckiem rozmawia na temat: Co to jest zawód?. Próbuje naprowadzić 

dziecko, że słowo to może mieć wiele znaczeń – zawód jako praca, za której wykonywanie 

otrzymuje się wynagrodzenie, zawód miłosny, czyli źle ulokowana miłość, zawody sportowe, 

czyli konkurencje sprawnościowe. Następnie  dziecko prezentuje za pomocą gestów i mimiki, 

jaki zawód wykonują rodzice, ciocia, wujek. Rodzic odgaduje, jaki to zawód (jeśli macie 

dostępna grę dotycząca nazw zawodów, można ją wykorzystać). 

Kim będę w przyszłości? – zabawa plastyczna.P.P.IV.8                                                                          

Dziecko otrzymuje różne materiały plastyczne. Jego zadaniem jest wykonanie dowolną 

techniką pracy na temat: Kim chcę być w przyszłości? 

Pomoce: kredki, nożyczki, farby, kartki, plastelina 

Wolny czas – rozmowa kierowana połączona z pokazem ilustracji.P.P.III.7                                              

Dzieci siedzi na dywanie lub przy stoliku  ogląda ilustracje. Zastanawia się, co zostało 

przedstawione na zdjęciach. Prowadzący zadaje dzieciom pytania: Co możemy robić 

w wolnym czasie? Co lubicie robić w wolnym czasie z rodzicami? A co lubicie robić 

z dziadkami?. Następnie rodzic przedstawia napisy TAK i NIE oraz proponuje dziecku, aby 

umieściły pod napisem TAK ilustracje czynności, które są dobrym sposobem spędzaniem 

wolnego czasu, a pod napisem NIE ilustracje czynności, których powinno być zdecydowanie 

mniej w rodzinnym gronie. Dziecko samodzielnie dochodzi do wniosku, że aktywne 

spędzanie wolnego czasu z rodziną jest lepsze dla zdrowia i tworzenia dobrych więzi 

rodzinnych niż oglądanie telewizji czy korzystanie z telefonów komórkowych.  

Pomoce: napisy TAK, NIE, ilustracje: rodzic czytający dziecku książkę, rodzina przed telewizorem, rodzina na 

wycieczce rowerowej, rodzina na spacerze, wspólne rysowanie rodziców i dzieci, rodzice bawiący się 

telefonami komórkowymi 

Rodziny w akcji – swobodne wypowiedzi.P.P.IV.6                                                                                    

Dziecko siedzi na dywanie. Przypomina sobie i opowiada, jakie śmieszne historie przydarzyły 

się podczas różnych wypraw i wycieczek. 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH 

https://youtu.be/bzboHM5GUzg 

 

Lokomotywa – zabawa matematyczna z kartą pracy.P.P.IV.15                                                                   

Dziecko liczy, ile wagonów ciągnie lokomotywa, kończy numerowanie wagonów za pomocą 

kropek. Następnie wskazuje, w którym wagonie znajduje się rower, dorysowuje piłki plażowe 

w wagonach 1. i 9. oraz określa, które wagony są puste. W pustych wagonach dorysowuje 

osoby lub przedmioty według własnych upodobań oraz porównuje swoje rysunki z rysunkami 

koleżanek i kolegów z grupy. Następnie rysuje wzór znajdujący się na dole strony i ocenia, 

jak poradził sobie z zadaniem.  

Pomoce: Karta Pracy 4 s. 35, kredki 

Nasza gra planszowa – praca techniczna, wykonanie gry planszowej.P.P.III.5                                         

Rodzic proponuje dziecku i pozostałym członkom rodziny wykonanie własnej gry 

planszowej. Przygotowujemy różne materiały plastyczne, kartony i kostki do gry. 

Wymyślamy swoją propozycję gry. Prowadzący podpisuje pola (start i metę) oraz spisuje 

reguły gry wymyślone wspólnie z dzieckiem. Kiedy gra planszowa jest już gotowa, grupowo 

stawiamy swoje pionki na starcie i wykonujemy rzut kostką. Zabawa trwa do momentu, kiedy 

drużyny lub uczestnik dotrze do mety.  

Pomoce: kostka do gry, kolorowe kartki z bloku technicznego, klej, nożyczki, duży brystol, mazaki, kartka do 

spisania reguł gry  

Dom z klocków – zabawa matematyczna.P.P.IV.15                                                                                     

Dziecko dobiera się w pary z jednym z rodziców lub rodzeństwem. Para/y ma przed sobą 

dowolną liczbę klocków. Zadaniem  par/y jest zbudowanie domu według instrukcji podanej 

przez prowadzącego (zapisanej i umieszczonej w widocznym dla wszystkich miejscu), np. 

Zbudujcie dom z 15 czerwonych klocków, 9 niebieskich, 11 żółtych oraz 15 zielonych.  

Pomoce: klocki, kartka umieszczona w widocznym miejscu z zapisem koloru i liczby klocków  

https://youtu.be/bzboHM5GUzg
https://www.youtube.com/embed/bzboHM5GUzg?feature=oembed


Rodzinne sylabizowanie – zabawy słowne.P.P.IV.2                                                                                   

Rodzic pokazuje dziecku wybrane obrazki. Dziecko nazywa obrazki, starają się wyodrębnić 

pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie oraz podzielić wyraz na sylaby.  

Pomoce: wybrane obrazki  

Potrafię rzucać i kopać! – zabawy ruchowe z piłką w ogrodzie.P.P.I.5                                                                   

Dziecko dobiera się w pary z rodzicem ,rodzeństwem stają w niewielkim od siebie odstępie 

i starają się podać piłkę w ustalony sposób, np. rzucając, turlając, kopiąc.  

Pomoce: piłka na parę   

 

Zabawy dowolne 

                                              http://www.minimini.pl/  

Jest to oficjalna strona pierwszego polskiego kanału MiniMini przeznaczonego dla dzieci w 

wieku do 7 roku życia. Specjalnie przygotowane programy edukacyjne dla przedszkolaków 

zachęcą maluchy do nauki angielskiego, pokażą podstawy matematyki, wprowadzą w świat 

przyrody i zwierząt. 

 

                                               http://ciufcia.pl/ 

Ciufcia to projekt przeznaczony dla rodziców i dzieci pomiędzy drugim a szóstym rokiem 

życia. W jego skład wchodzą gry i zabawy dla dzieci oraz blog. Zabawy dla dzieci 

zamieszczone na Ciufci zostały stworzone z myślą o wszechstronnym wspieraniu rozwoju. 

 

                                            http://www.lego.com/   Oficjalna strona LEGO. 

 

                                             http://www.dziecionline.pl/ 

Gry dla dzieci, kolorowanki, puzzle oraz wiele innych zabaw. Są też ilustrowane bajki i 

wiersze, galeria rysunków i zdjęć 

 

 

http://www.minimini.pl/
http://ciufcia.pl/
http://www.lego.com/
http://www.dziecionline.pl/

