
Scenariusz zajęć –piątek, 22 maja 

Krąg tematyczny: Moja mama jest kochana 

Temat 170: Mamo, Tato, to dla Was  

 

1. Co miłego mam dla mamy – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                    

Rodzic mówi: Prezent dla mojej mamy powinien być… i wymienia cechę przedmiotu, np. 

czerwony, ciężki. Dziecko odszukuje w sali przedmiot, który ma wspomnianą cechę i go 

dotykają.  

 

2. Mamo, zobacz, jacy jesteśmy sprawni! – zestaw ćwiczeń porannych. 

Tak sprawne są moje ręce – zabawa ruchowa.                                                                                 

Dziecko unosi wyprostowane ręce, trzymając nad głową woreczek gimnastyczny. Wykonuje 

naprzemienne krążenia ramion w przód. Kiedy jedna ręka wykonuje krążenie, druga – 

uniesiona – trzyma woreczek nad głową. Należy wykonać osiem krążeń każdą ręką.  

Tak sprawne są moje nogi – zabawa ruchowa.                                                                             

Dziecko unosi w przód ugiętą w kolanie nogę i układa na niej woreczek. Wykonuje krążenia 

kolanem w taki sposób, aby nie zrzucić woreczka. Należy wykonać cztery krążenia każdą z 

nóg. 

Jestem sprawny – zabawa ruchowa.                                                                                            

Dziecko wykonuje skłon w przód, układa woreczek na podłodze i prostuje się. Następnie 

wykonuje kolejny skłon, chwyta woreczek w dłonie i podnosi go nad głowę. Ćwiczenie 

należy powtórzyć osiem razy.  

Jestem sprytny – zabawa ruchowa.                                                                                              

Dziecko trzyma woreczek w jednej dłoni i rozkłada wyprostowane ręce na boki. Następnie 

unosi nogę ugiętą w kolanie i przekłada woreczek pod kolanem do drugiej dłoni. Wraca do 

pozycji wyjściowej, trzymając woreczek w drugiej dłoni. Ćwiczenie należy powtórzyć osiem 

razy.  

Jestem skoordynowany – zabawa ruchowa.                                                                                   

Dziecko przekłada woreczek z dłoni do dłoni wokół bioder, raz z przodu, a raz z tyłu. 

Ćwiczenie należy powtórzyć osiem razy.  

Tak pracuje mój brzuszek – zabawa ruchowa.                                                                              

Dziecko układa się na plecach na dywanie. Układa sobie woreczek na brzuchu. Na sygnał 

napina mięśnie brzucha w taki sposób, aby woreczek uniosły się w górę. Po chwili rozluźniają 

mięśnie. Ćwiczenie należy powtórzyć osiem razy.  



Mam prosty kręgosłup – zabawa ruchowa.                                                                               

Dziecko układa sobie woreczek na głowie i prostuje kręgosłup. Spaceruje swobodnie po całej 

sali z woreczkiem na głowie. Jeżeli woreczek upadnie, można go podnieść, chwytając 

palcami stóp. 

Potrafię odpoczywać – zabawa relaksacyjna.                                                                            

Dziecko układa woreczek na podłodze. Następnie kładzie się na plecach i układa głowę na 

woreczku (jak na poduszce). Dziecko zamyka oczy i przez chwilę wyobraża sobie, że leży w 

ciepłym i przytulnym łóżku. Wykonuje wdech nosem i wydech ustami.                                                                                      

Środki dydaktyczne: bębenek, woreczki gimnastyczne 

3. Kwiatki dla mamy – praca w kąciku  przyrodniczym.                                                    

Dziecko  zastanawia się, czy mamy lubią otrzymywać kwiaty. Rodzic prosi dziecko, aby 

skupiło się na swojej pracy, nie mogą bowiem rozsypać ziemi wokół doniczki. Muszą też 

uważać na sadzonkę, którą będą wkładać do ziemi, żeby nie połamać jej liści. Rodzic 

prezentuje, w jaki sposób należy wsadzić sadzonkę (wsypujemy ziemię na dno doniczki, 

wkładamy sadzonkę, obsypujemy wokół ziemią, przyciskamy ziemię w doniczce i, jeżeli 

brakuje, dosypujemy jej prawie do pełna). Po wykonaniu zadania dziecko porządkuje 

swoje miejsce pracy, zbierają pozostałą ziemię do woreczków i udają się do łazienki umyć 

ręce.                                                                                                                                           

Środki dydaktyczne: doniczki, ziemia, sadzonki wiosennych kwiatów doniczkowych, folia 

 

4. To lubię robić z moją rodziną! – rysowanie obrazków na określony temat.                               

Dziecko rysuje swoją rodzinę, wykorzystując kredki pastelowe. Może spróbować 

przedstawić na rysunku to, co najbardziej lubią robić z mamą i tatą.                                                                

Środki dydaktyczne: kartki formatu A3, kredki pastelowe 

 

5. Odkurzamy – zabawa oddechowa.                                                                                      

Dziecko siedzi przy stoliku. Na środku stolika rodzic stawia miseczkę z papierowymi 

kuleczkami. Dziecko otrzymuje papierowy talerzyk i słomkę. Dziecko mają za zadanie 

zamienić się w odkurzacze. Zasysa powietrze za pomocą rurki, w taki sposób, aby do jej 

drugiej strony przyssała się kulka. Dziecko przenosi kuleczki na swój talerzyk. Na 

zakończenie dziecko liczy kuleczki na swoim talerzyku.                                                        

Środki dydaktyczne: talerzyki papierowe, małe papierowe kuleczki, talerzyk, słomka dla 

każdego dziecka, miseczki 

 

6. Co lubię robić z moją mamą? – zabawa rzutno-chwytna z piłką.                                     

Dziecko i rodzic rzucają do siebie nawzajem piłkę plażową i głośno liczą do 10. Gdy 

wykonają dziesięć rzutów, dziecko opowiada o tym, jak lubi spędzać czas ze swoją mamą, 

co wprawia i ją, i mamę w doskonały nastrój, gdy robią to wspólnie.                                                                    

Środki dydaktyczne: piłka plażowa 

 


