
Scenariusz zajęć –poniedziałek, 25 maja 

Krąg tematyczny: Duże i małe rodziny w akcji 

Temat 171: Nasze wspaniałe rodziny  

 

1. Wszyscy róbcie to, co mama – zabawa  naśladowcza.                                                         

Dziecko naśladuje wszystkie ruchy i gesty wykonywane przez rodzica, np. skłon do 

przodu, przysiady, wymachy ramion w przód i w tył, skręty tułowia. 

 

2. Rodzina jest… – rozmowa przy obrazku, tworzenie listy atrybutów rodziny.              

Rodzic umieszcza na tablicy obrazki przedstawiające różne rodziny. Poleca dziecku, aby 

przyjrzało się im i określiło, jakie rodziny widzi. Następnie prosi o dokończenie zdania: 

Rodzina jest… Dziecko podaje określenia: duża, mała, wesoła, aktywna, spokojna. Rodzic 

zachęca dziecko do swobodnych wypowiedzi na temat rodzin z obrazków.                              

Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające różne rodziny 

 

3. Wesołe rodzinki – zestaw ćwiczeń porannych.  

Krok do przodu.                                                                                                                        

Rodzic rozpoczyna zabawę, wydając komendy, np.: Krok do przodu robi dziecko, które ma 

dziś spódniczkę. Krok do przodu robi dziecko, które dziś jechało samochodem. Krok do 

przodu robi dziecko, które dziś ma spodnie. Krok do przodu robi dziecko, które ma dziś dobry 

humor. 

Wiewiórka do dziupli.                                                                                                                     

Na podłodze rozłożone są kółka. Dziecko – wiewiórka spaceruje po sali – parku w różnych 

kierunkach, zatrzymuje się, nasłuchuje. Na hasło: Mama woła! wiewiórka wskakuje do kółka 

– dziupli.  

Zwierzątka na spacerze.                                                                                                           

Dziecko stoi na dywanie. Rodzic pokazuje rysunek znanego dziecku zwierzątka (np. psa, 

kota, biedronki, konia). Dziecko naśladuje ruchem sposób poruszania się pokazanego 

zwierzątka.  

Środki dydaktyczne: kółka, rysunki znanych dzieciom zwierząt 

4. Moja rodzina – rozmowa zainspirowana zagadką.                                                                 

Rodzic mówi rymowaną zagadkę:                                                                                                  

Jak nazywa się ta grupa, gdzie jest mama,                                                                                             

brat i tata, siostra jedna, czasem druga…?                                                                              

Mieszkasz z nimi cztery lata.                                                                                                     

Dziecko podaje odpowiedź. Rodzic prosi dziecko, aby opowiedziało o swoich rodzinach, 



zadaje pytania: Z ilu osób składa się twoja rodzina? Wymień członków swojej rodziny. Jak 

spędzacie wolny czas? Co najbardziej lubisz robić ze swoją rodziną?. 

 

5. Nasze rodziny – tworzenie wypowiedzi na podstawie obrazków, zabawy tematyczne, 

odgrywanie scenek z życia rodziny.                                                                                    

Rodzic pokazuje dziecku cztery obrazki przedstawiające różne rodziny: 1. obrazek – mama 

i dwoje dzieci są w parku na spacerze; 2. obrazek – tata i jedno dziecko grają w gry w 

domu; 3. obrazek – mama, tata i troje dzieci na wiejskim podwórku; dzieci karmią kury, 

czyszczą konia, głaszczą psa, tata reperuje maszynę, a mama pracuje w ogródku; 4. 

obrazek – mama, tata, i czworo dzieci na górskiej wycieczce. Rodzic prosi dziecko, aby 

przyjrzało się obrazkom i opowiedziało, co na nich widzi. Dziecko wybiera obrazek z 

rodziną, która najbardziej przypomina jego rodzinę, i uzasadnia swój wybór. Dziecko 

dochodzi do wniosku, że każda rodzina jest ważna i robi ciekawe rzeczy. Rodzic zachęca 

dziecko do zabawy w rodzinę. Pomaga dziecku w poszukaniu odpowiednich rekwizytów. 

Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające różne rodziny, rekwizyty do zabawy w 

rodzinę 

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXVI. �                                                                                

 

„Nie zgub woreczka” – ćwiczenie równowagi.                                                                             

Na hasło: Idź i nie zgub woreczka dziecko wstaje, kładzie woreczek na głowie i porusza 

się po obwodzie koła, starając się nie zgubić woreczka. Na hasło: Usiądź i nie zgub 

woreczka – siada w siadzie skrzyżnym. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. �  

 

„Nie dotknij woreczka” – ćwiczenie z elementem czworakowania.                                    

Rodzic kładzie na podłodze woreczki. Na hasło: Idź i nie dotknij woreczka, dziecko 

maszeruje na czworakach po sali, tak aby nie dotknąć woreczków. 

 

„Stań na woreczku” – ćwiczenie stóp.                                                                                 

Dziecko stoją na dywanie, a woreczki leżą na podłodze przed nimi. Na hasło: Biegnij 

dziecko biega na palcach po obwodzie koła. Na hasło: Stań na woreczku zatrzymuje się i 

staje na leżącym najbliżej woreczku, starając się stopami zakryć jak największą jego 

powierzchnię. � 

 

„Dzień dobry, do widzenia” – ćwiczenie mięśni karku.                                                   

Dziecko siedzi w siadzie klęcznym na obwodzie koła, ręce ułożone wzdłuż tułowia, 

woreczek na głowie. Na hasło: Dzień dobry, wykonuje skłon głowy przód tak, aby 

woreczek spadł. Na hasło: Do widzenia – wykonuje skłon głowy w tył. Ćwiczenie 

powtarzamy kilka razy. 

 

7. Czyj to dom? – zabawa dydaktyczna.                                                                                    

Rodzic daje dziecku obrazki przedstawiające różne zwierzęta oraz ludzi (np. dziewczynkę, 

chłopca, psa, wiewiórkę, pszczołę, ślimaka). Prezentuje większe obrazki przedstawiające 

domy ludzi i zwierząt: budynki, ul, budę, dziuplę, muszlę, itd. Wspólnie uzgadniają, że 



zwierzęta i owady też mają swoje domy. Dziecko zamyka oczy, a rodzic umieszcza 

obrazki z domami w różnych miejscach sali. Na umówiony sygnał dziecko odnajduje dom 

zwierzątka lub dziecka, które ma na obrazku.                                                                           

Środki dydaktyczne: małe obrazki przedstawiające ludzi, zwierzęta i owady, duże obrazki 

przedstawiające ich domy 

 

8. Kocie zabawy – zabawa z elementem czworakowania.                                                                        

Dziecko – kot, chodzi po sali na czworakach i popycha przed sobą piłeczkę raz prawą, raz 

lewą ręką.                                                                                                                             

Środki dydaktyczne: mała piłka 

 

9. Wyścigi koników – zabawa bieżna.                                                                                           

Rodzic wyznacza trasę wyścigu oraz start i metę. Dziecko, musi pokonać przeszkody: 

przeskoczyć skokiem bieżnym przez szarfę, piramidkę ułożoną z czterech woreczków, 

skakankę rozciągniętą kilka centymetrów nad ziemią.                                                                  

Środki dydaktyczne: szarfy, woreczki, skakanki (mogą być inne dostępne przedmioty)  


