
               KRĄG TEMATYCZNY: Duże i małe rodziny w akcji 

                                                 Scenariusz zajęć 

                                           Poniedziałek 25.05.2020 

                                        Temat 173: Co to jest rodzina? 

      

Cel główny:  

Rozwijanie przynależności do grupy społecznej (rodziny), 

• wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny, 

• rozwijanie słownictwa związanego z rodziną. 

Cele szczegółowe:  

Dziecko: 

• odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter  

• odpowiada na pytania dotyczące utworu  

• dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania  

• przejawia w stosunku do zwierząt życzliwość i troskę  

• stosuje chwyt pisarski podczas pisania  

• przejawia poczucie własnej wartości jako osoby 

• wykonuje własne eksperymenty językowe  

• odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny  

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie,                                                                   

• oglądowe: pokaz, obserwacja, film                                        

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka 

• samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

Przebieg zajęć: 

"Wiosenne porządki" – P.P. I.5                                                                                                      

Rodzic opowiada, jakie czynności wykonuje się podczas wiosennego sprzątania, np. 

odkurzanie, zamiatanie, trzepanie dywanów, mycie okien. Dziecko stara się pokazywać 

gestami czynności wymieniane przez rodzica. 

"Pieski na spacerze" –P.P.I.5                                                                                                                  

Dziecko z rodzicem/bratem/siostrą stają w parze.Jedna osoba z pary zakłada szarfę/związaną 

chustkę przez ramiona (tak jak zakłada się plecak) i przyjmuje pozycję na czworakach. Druga 

osoba z pary chwyta szarfę. Para porusza się po dywanie, naśladując spacer z psem. Po chwili 

następuje zamiana ról. 

 



"Dzikie zwierzęta" – P.P.I.5                                                                                                                         

Rodzic opowiada o zwierzętach, które można spotkać w zoo. Dziecko stara się naśladować 

ruchy i odgłosy zwierząt, o których mówi rodzic, np. słoń - dziecko wykonuje powolne, 

ociężałe kroki i udaje trąbienie; lew - dziecko chodzi na czworakach i naśladuje ryczenie. 

Dziecięce Przeboje - Idziemy Do ZOO / Polskie piosenki dla ... 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 

 

Co to jest rodzina? – burza mózgów.P.P.IV.4                                                                                            

Dzieci przyglądają się napisowi RODZINA, dzielą go na sylaby, próbują wyodrębnić 

pierwszą i ostatnią głoskę oraz wymienić litery, które znają w tym wyrazie. Rodzic zadaje 

pytania: Co to znaczy być rodziną? Z ilu osób może składać się rodzina? Co trzeba zrobić, 

żeby być rodziną? Co łączy osoby w rodzinie?. Dzieci swobodnie odpowiadają  

 Napis  

RODZINA 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
https://www.youtube.com/embed/rXz-hKkUvoM?feature=oembed


Prezentacja multimedialna - "Moja rodzina" 
https://youtu.be/LAKgnWNLMlg 

 

 

Portret Reksika – słuchanie opowiadania P.P.IV.5 

 I. Landau połączone z rozmową kierowaną.  

Rodzic czyta opowiadanie: 

Reksik 

Pewnego dnia mama z Iwonką wyszły na spacer. Po drodze, jak zwykle, mijały bardzo dziwny 

sklep. Nazywał się antykwariat i sprzedawano tam różne stare rzeczy. Iwonka popatrzyła na 

wystawę i zobaczyła coś absolutnie wspaniałego. To był obrazek. Prawdziwy portrecik 

namalowany przez prawdziwego malarza. A na portreciku był piesek. Takiej uroczej, mądrej 

i miłej mordki nie miał żaden ze znajomych piesków Iwonki. Owszem, Goliat cioci Ani był 

prześliczny, Ramzesik cioci Marysi był cudowny, Kora cioci Basi była wspaniała, ale ten 

piesek z obrazka był… Nie, Iwonka nie umiała określić, co ją w nim tak zachwyciło. 

I dlaczego wydaje jej się, że go dobrze zna. Czuła jednak, że musi, po prostu musi go mieć              
− Mamusiu– powiedziała – popatrz tylko!                                                                                            

− Na co?                                                                                                                                                        

− Na tego pieska.                                                                                                                                  

Mama spojrzała najpierw w lewo, potem w prawo, potem przed siebie, a potem za siebie.                       

− Nie widzę tutaj żadnego psa!                                                                                                                 

− Mamusiu, jak to? Przecież tu jest! Na obrazku! Jaki cudowny!                                                                  

No tak. Rzeczywiście.                                                                                                                       

Pani Aldona podeszła do wystawy, przyjrzała się portrecikowi i poczuła się jakoś dziwnie. 

Wydawało jej się, że zna tego pieska i że on chce jej coś powiedzieć. Że o coś ją prosi. Ale to 

przecież było zupełnie niemożliwe…                                                                                                       

− No, owszem, ładny zwierzak – zgodziła się z córeczką.                                                                      

– Chodźmy, w parku czeka ciocia Basia z Jacusiem.                                                                          

− Ale mamusiu…                                                                                                                                            

− Iwonka nie ruszała się z miejsca.                                                                                                                   

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


– Chcesz tu zostawić tego pieska?                                                                                                      

− Nie pieska, tylko portrecik – westchnęła mama                                                                                       

– i oczywiście, że go zostawię. A co, mam rozbić szybę i go zabrać?                                                       

Iwonka spojrzała zaskoczona na mamę. Dorośli czasem mówią dziwne rzeczy.                                           

− Mamusiu, przecież to jest sklep.                                                                                                                  

− I co z tego?                                                                                                                                            

− W sklepie się kupuje!                                                                                                                                

To jest bardzo drogi sklep – powiedziała mama.                                                                                        

– Ten portrecik pewnie kosztuje dużo pieniędzy.                                                                                         

− A skąd wiesz, jeśli nie zapytałaś? Wejdźmy!                                                                                

Mamusiu, tak bardzo cię proszę…                                                                                                      

Mama kiwnęła głową. No dobrze, zapytać można. Wobec tego obie panie weszły do środka. 

Pan sprzedawca od razu do nich podszedł i od razu odpowiedział, że obrazek kosztuje tyle 

i tyle złotych albo tyle i tyle euro, co panie wolą.                                                                                 

Mama wolałaby, żeby ten obrazek był tańszy. I żeby ten piesek nie patrzył na nią z taką 

prośbą w oczach. I żeby jej się nie wydawało, że bez tego obrazka po prostu nie może wyjść 

ze sklepu. Iwonka czuła to samo.                                                                                                                  

− Mamusiu, niedługo będą moje imieniny – stwierdziła.                                                                                

– Ja niczego już nie chcę, tylko ten obrazek! Powiedz dziadkom i wszystkim, że kupiłaś tego 

pieska też od nich!                                                                                                                                   

I mama, sama się sobie dziwiąc, kupiła obrazek, a potem obie panie przyniosły go do domu. 

A wieczorem przyszła babcia, zobaczyła pieska i o mało nie usiadła na podłodze… Dobrze, że 

obok stał fotel.                                                                                                                                        

− Aldono! – zawołała.                                                                                                                                        

– Na litość boską! Skąd to masz? Przecież to mój Reksik!                                                             

Znajomy malarz namalował jego portret, kiedy miałam dziesięć lat. W albumie są moje 

zdjęcia z Reksiem! Nieraz je widziałyście! A potem, podczas przeprowadzki, obrazek zaginął. 

Bardzo się tym martwiłam… Babcia zdjęła portrecik ze ściany i odwróciła go. Na płótnie był 

napis: „Mój ukochany Reksik, rok 1960”.                                                                                            

Piesek na portreciku szeroko się uśmiechał. Był bardzo zadowolony.                                                  

Może kiedyś opowie Iwonie, co się z nim działo przez te wszystkie lata, od czasu kiedy wypadł 

z ciężarówki przewożącej meble dziadków do nowego mieszkania?                                                                                           

Może opowie coś o chłopcu, który go znalazł?                                                                                      

Teraz portrecik wisi u Iwonki w pokoju i bardzo możliwe, że jej się kiedyś to wszystko przyśni. 

A jeśli nie, to Iwonka sama ułoży opowiadanie o losach Reksika. 

                                                                                                                         Irena Landau  

Źródło: I. Landau „Reksik” [w:] „Opowiadania na dobranoc. Polscy pisarze dzieciom”, Wydawnictwo 

Literatura, Łódź 2013, s. 147–151.        

Rodzic po odczytaniu opowiadania wyjaśnia niezrozumiałe słowa i zadaje dziecku pytania: 

Jaki sklep mijały mama z Iwonką? Co można kupić w antykwariacie? Co szczególnie 

spodobało się Iwonce? Dlaczego spodobał się Iwonce portret pieska? Dlaczego mama nie 

chciała na początku kupić portretu? Co czuły mama z Iwonką, patrząc na portret? Z jakiej 

okazji Iwonka chciała, aby mama kupiła portret? Co zrobiła babcia, gdy zobaczyła portret? 

Jaką historię opowiedziała babcia o piesku? Jak myślicie, dlaczego piesek na obrazku był 

zadowolony? Co świadczyło o tym, że babcia bardzo kochała Reksia? W jaki sposób odnosiły 



się do siebie mama, babcia i Iwonka?.                                                                                      

Rodzic zwraca uwagę dziecka, że psa należy traktować jak członka rodziny, a w relacjach 

rodzinnych należy darzyć się szacunkiem. 

Skojarzenia – zagadki słuchowe i wzrokowe.P.P.II.10                                                                                  

Dziecko ogląda zdjęcia różnych zwierząt domowych oraz słucha nagrań ich odgłosów. 

Próbuje odgadnąć, które zwierzę wydaje poszczególne dźwięki.  Dziecko według kolejności 

nagrania dopasowuje do cyfr zdjęcia pupilów (rodzic odtwarza po kolei nagrania odgłosów). 

Na koniec rodzic zadaje pytania: Co mają ze sobą wspólnego te zwierzęta? W czym są 

podobne? Czym się różnią? Jak należy się nimi opiekować? Kiedy zwierzęta są traktowane 

jak zabawki? Jak można temu zapobiegać?. Dziecko swobodnie odpowiada.  

Pomoce: nagrania odgłosów i zdjęcia zwierząt: żółwia, psa, kota, kanarka, chomika, królika; cyfry od 1 do 6 

Zestaw „Rodzinna gimnastyka”P.P.I.5 

Stop – zabawa orientacyjno-porządkowa:                                                                                          

Dziecko biega swobodnie po pokoju. Na hasło: Stop! – stają nieruchomo w miejscu. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. Za każdym razem dziecko stara się przyjąć inną pozycję.   

Dorośli i dzieci – ćwiczenie dużych grup mięśniowych:                                                                   

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

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

Obrońca małych przyjaciół – zabawa dydaktyczna.P.P.II.10                                                                

Rodzic wypowiada różne zdania o ludziach i zwierzętach. Dziecko ocenia zdanie jako 

pozytywne, podnosi kartonik z uśmiechniętą buzią, kiedy jako negatywne – podnosi kartonik 

ze smutną buzią. Przykłady zdań: Kiedy pies jest głodny, nie dam mu jeść, bo akurat jestem 

zajęty zabawą. Kiedy się zdenerwuję, mogę pociągnąć kota za ogon. Królikowi i chomikowi 

trzeba wymieniać ściółkę co jakiś czas. Psy są wierne swoim właścicielom. Zwierzęta okazują 

radość, widząc swojego właściciela.  

Pomoce: kartonik z uśmiechniętymi i smutnymi buziami  

Zwierzęta domowe i ich właściciele – zabawa edukacyjna z kartą pracy.P.P.I.7                                           

Dziecko nazywa zwierzęta i opowiada, w jaki sposób należy się nimi opiekować. Następnie 

łączą właścicieli i przedmioty potrzebne do opieki z odpowiednim zwierzęciem. Na koniec 

otacza pętlą zwierzę, które zostało bez właściciela.  

Pomoce: Karta pracy 4 s. 32, ołówki  

Jestem jak… – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.P.P.I.5                                                                       

Dziecko maszeruje swobodnie po pokoju w rytm uderzeń w bębenek ( plastikowa miseczka i 

drewniana łyżeczka). Kiedy następuje przerwa w uderzeniach, rodzic wypowiada nazwę 

zwierzęcia domowego np. żółw, pies, kot,  kanarek, chomik królik, papuga  Zadaniem dziecka 

jest naśladowanie jego odgłosów oraz sposobu poruszania się. 

Rodzina przy stole – ćwiczenia grafomotoryczne z wykorzystaniem „Wyprawki. P.P.III.1                   

Dziecko nazywa emocje pokazane na rysunkach. Dorysowują brakujące minki. Rysuje po 

śladzie stół, a przy stole rodzinę i opowiadają o niej: z ilu osób składa się rodzina, czy autor 

rysunku jest na ilustracji i kto siedzi obok. Po prawej stronie stołu rysuje kosz z owocami, 

a po lewej – dzbanek z wodą. Przyklejaja w dowolnym miejscu wazon z kwiatami. 



Przedszkolaki mogą uzupełniać rysunek przez cały tydzień, zmieniając wcześniej podjęte 

decyzje, wtedy każdego dnia należy znaleźć czas, aby dziecko przyjrzało się swojej karcie 

i zadecydowało, co chcą zmienić.  

Pomoce: W „Rodzina przy stole” – duża karta grafomotoryczna, kredki 

Zabawy z przysłowiami – zabawa słowna.P.P.IV.6                                                                               

Rodzic prezentuje dziecku przysłowia tematycznie związane ze zwierzętami domowymi. 

Dziecko próbuje wyjaśnić, co mogą one oznaczać. Rodzic tłumaczy sens poszczególnych 

przysłów i opowiada, w jakich sytuacjach można je stosować. Dziecko podaje swoje 

propozycje zastosowania każdego przysłowia.                                                                             

Przykłady przysłów:                                                                                                                       

Pierwsze koty za płoty. Nie kupuj kota w worku. Gdy kota nie ma, myszy harcują. Nie dla psa 

kiełbasa. Kot zawsze spada na cztery łapy. Delikatny jak francuski piesek. Jak pies je, to nie 

szczeka, bo mu miska ucieka. Jak się chce psa uderzyć, zawsze kij się znajdzie. Pies 

ogrodnika – sam nie zje i drugiemu nie da. Przyjdzie na psa mróz. Żyją ze sobą jak pies 

z kotem.   

Kartka z albumu – tworzenie albumu.P.P.IV.4;III.2                                                                                      

Rodzic zadaje dziecku pytania: Czy wiesz, co to jest album rodzinny? Do czego służy? Po co 

się go tworzy?. Prowadzący zwraca uwagę, że rodzina jest wartością w życiu każdego 

człowieka, dlatego należy ją szanować. Następnie dziecko ogląda rodzinne zdjęcia, również 

zdjęcia zwierzaków które ma jak również które by chciało mieć. Zdjęcia można wydrukować. 

Następnie wycina ich elementy i przyklej na kartkę ( dziecko może je podpisać lub utworzyć 

podpisy z gotowych liter alfabetu). Ozdabia je według własnej inwencji. Kiedy wszystkie 

kartki są ukończone, prowadzący je dziurkuje i łączy ze sobą, np. kolorowym sznurkiem.  

Mama z dzieckiem – zabawa ruchowa z elementem przysiadu.P.P.I.5                                                   

Dziecko dobiera się w pary z jednym z rodziców lub rodzeństwem. Jedno jest dzieckiem, 

drugie – mamą. „Mama” chodzi wyprostowana, trzymając za rękę „dziecko”, które idzie 

w przysiadzie. Na klaśnięcie następuje zmiana ról.  

Ciuciubabka – tradycyjna zabawa ruchowa. P.P.I.5                                                                             

Rodzic zaznacza obszar, po którym poruszają się uczestnicy zabawy. Chętnej osobie 

zawiązuje się oczy – ciuciubabka próbuje złapać biegających po wyznaczonym terenie, 

śpiewając piosenkę.  

Zabawy dowolne 

Sieciaki.pl  https://sieciaki.pl/kurs 

Witryna stworzona przez Fundację Dzieci Niczyje. Na stronie dzieci poznają wirtualne 

postacie-Sieciaki, które przez zabawę uczą je bezpiecznie korzystać z Internetu. 

Code.org https://studio.code.org/courses 

Serwis do nauki programowania dla dzieci w różnym wieku. Nauka możliwa dla dzieci juz od 

4 lat. 

Kolorowanki dla dzieci  https://www.kolorowankionline.net/ 

Serwis z bogatym ze zbiorem darmowych kolorowanek, które można wydrukować. 

https://sieciaki.pl/kurs
https://studio.code.org/courses
https://www.kolorowankionline.net/

