
Scenariusz zajęć –czwartek, 28 maja 

Krąg tematyczny: Duże i małe rodziny w akcji 

Temat 174: Rodzina trzyma się razem  

 

1. Wycieczka rowerowa – ćwiczenie mięśni brzucha. Dziecko leży na plecach, pod każdą 

stopą trzymając woreczek. Naśladuje jazdę na rowerze, próbując utrzymać woreczki 

palcami. Środki dydaktyczne: woreczki 

 

2. Co robią rodzice? – zabawa słownikowa. Rodzic pokazuje dziecku obrazki 

przedstawiające różne czynności domowe wykonywane przez rodziców: wycieranie kurzu, 

pranie, gotowanie, odkurzanie, trzepanie dywanów, prasowanie, szycie, naprawa szafki, 

naprawa kranu, pomaganie dzieciom w lekcjach itp. Dziecko wymienia czynności 

przedstawione na obrazkach. Rodzic informuje dziecko, że ich rodzice mają bardzo dużo 

zawodów, bo wykonują w domu czynności, które inni wykonują w pracy. Pyta dziecko: 

Jak nazywa się zawód osoby, która pierze ubrania i pościel? (praczka) Jak nazywa się 

zawód osoby, która naprawia kran? (hydraulik) Jak nazywa się zawód osoby, która szyje 

ubrania? (krawiec/krawcowa) Jak nazywa się zawód osoby, która uczy dzieci? 

(nauczyciel/nauczycielka) Jak nazywa się zawód osoby, która naprawia meble? (stolarz). 

Dziecko dochodzi do wniosku, że jego rodzice potrafią wykonać wiele czynności i należy 

im w tym pomagać, ponieważ robią to dla wszystkich w rodzinie.                                            

Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające ludzi wykonujących różne czynności oraz 

różne zawody 

 

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 – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność przeliczania.       

Dziecko rysuje na kartce swoją najbliższą rodzinę. Po skończonej pracy przedstawia swoją 

rodzinę, wymienienia ich członków oraz podaje ich liczbę. Dziecko po policzeniu 

członków swojej rodziny, odlicza odpowiednią liczbę patyczków i umieszcza na swojej 

pracy. Rodzic tłumaczy, że każda rodzina może składać się z różnej liczby członków, a 

skład każdej rodziny może być inny. Nie wszystkie dzieci mają mamę i tatę, niektóre są 

wychowywane przez jednego z rodziców albo np. przez dziadków. Niektórzy rodzice mają 

nowych partnerów, którzy również stają się członkami rodziny. Ważne, aby dzieci czuły, 

że najważniejsza jest miłość i wzajemny szacunek w rodzinie, wspólnie spędzany czas. 

Środki dydaktyczne: kredki, kartki, patyczki 

 

5. Rodzinny posiłek – edukacja matematyczna, dopełnianie i przeliczanie.                        

Dziecko opowiada treść obrazka zamieszczonego w kartach pracy. Rozmawia o wspólnych 

posiłkach z rodziną oraz o zasadach zachowania przy stole. Następnie ustala, kogo brakuje 

w każdej rodzinie, i przykleja brakujące osoby. Dorysowuje na każdym stole odpowiednią 

liczbę talerzy i kubków.                                                                                                             

Środki dydaktyczne: KP4 s. 25, kredki 

 

6. Trójkątne czy kwadratowe – zabawa matematyczna.                                                           

Rodzic rozmieszcza w różnych miejscach sali przedmioty zbliżone kształtem do trójkąta i 

kwadratu. Na środku sali ustawia dwa pojemniki oznaczone trójkątem i kwadratem. 

Zadaniem dziecka jest znalezienie przedmiotów i umieszczenie w odpowiednich 

pojemnikach. Następnie rzeczy z pojemników zostają wyłożone na środku sali. Dziecko 

metodą „na oko” szacuje, których przedmiotów jest więcej: trójkątnych czy 

kwadratowych. Na koniec wspólnie z rodzicem przeliczają przedmioty i ustalają ich liczbę. 

Środki dydaktyczne: przedmioty w kształcie trójkątów i kwadratów, dwa pojemniki, znaki 

trójkąta i kwadratu 

 

7. Robot domowy – zabawa orientacyjno- -porządkowa.                                                      

Dziecko jest robotem, a rodzic – kierującym. Umawiają się, że np. dwa stuknięcia w ramię 

oznaczają dla robota odkurzanie, trzy stuknięcia – zmywanie naczyń, klaśnięcie – ścieranie 

kurzu.  


