
Scenariusz zajęć –piątek, 29 maja 

Krąg tematyczny: Duże i małe rodziny w akcji 

Temat 175: Moja rodzina mnie kocha!  

 

1. Myjemy podłogę – ćwiczenie stóp.                                                                                     

Dziecko siedzi w siadzie skulnym, palce stóp trzyma na woreczkach. Naprzemiennie 

wysuwa woreczki w przód, w tył, w prawo, w lewo.                                                              

Środki dydaktyczne: woreczki 

 

2. Cieszę się, gdy….. Smucę się, gdy… – zabawa integracyjna.                                              

Rodzic wypowiada zdania. Dziecko za pomocą lizaków z wesołą i smutną miną wyraża 

swoje uczucia. Przykładowe zdania: Jedziemy z rodziną na wycieczkę. Dostałam od babci 

przytulankę. Tata nie może pójść z nami do kina. Mama przeczytała mi piękną bajkę. Na 

moje urodziny nie przyjedzie dziadek. Wczoraj zachorował mój kotek Mruczek. Moja 

siostra narysowała dla mnie rysunek. Brat nie chciał się ze mną bawić. Tatuś przywiózł mi 

z podróży piękną muszlę.                                                                                                          

Środki dydaktyczne: lizaki z wesołymi i smutnymi buźkami 

 

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. Bąbelki – zabawa oddechowa.                                                                                               

Dziecko otrzymuje kubeczek z małą ilością wody oraz słomkę. Na hasło dane przez 

rodzica dziecko wciąga powietrze nosem i wydmuchuje przez słomkę, robiąc bąbelki w 

kubeczku. 



5. Moja rodzina                                                                                                                                  

Twórcze przekształcanie figur geometrycznych, dorysowywanie do kwadratów, kół i 

trójkątów, tworzenie z nich różnych obiektów i postaci.                                                             

Środki dydaktyczne: kredki, kartki 

 

6. 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. 

 

7. 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 

 

8. Kukułcze jajo – zabawa bieżna.                                                                                                          

Dziecko układa z szarf kółeczka – gniazda i staje w jednym z nich. Rodzic – kukułka biega 

między nimi i próbuje podrzucić jajo (woreczek) do gniazda. Gdy jej się to uda, ucieka. 

Dziecko, któremu kukułka podrzuciła jajo, goni ją, a ona stara się wskoczyć do pustego 

gniazda. Jeśli jej się uda, dziecko goniące zostaje nową kukułką, a rodzic wchodzi do 

gniazda.                                                                                                                                                                 

Środki dydaktyczne: szarfy (nitka), woreczek 

 

9. Górska wspinaczka – zabawa z elementem równowagi.                                                   

Rodzic układa na podłodze wąską drogę ze skakanek. Mówi dziecku, że jest to wąska 

górska ścieżka nad przepaścią i trzeba bardzo ostrożnie po niej przejść. Dziecko 

przechodzi po dróżce, stawiając stopę za stopą, aby nie wypaść na zewnątrz. Wraca na 

początek drogi we wspięciu na palcach. 

 

10. Jak bawią się foki? – zabawa z elementem rzutu.                                                                             

Rodzic wyznacza na podłodze linię startu za pomocą taśmy malarskiej. Za linią ustawiają 

się dziecko – foka z woreczkiem. Rodzic stoi przed dzieckiem w odległości około dwóch 

metrów i trzyma w ręku dużą obręcz. Dziecko próbuje przerzucić woreczek przez obręcz 

raz jedną raz drugą ręką – płetwą. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

11. Znajdź swój domek – zabawa pobudzająco-hamująca.                                                                 

Dziecko układa na podłodze małe obręcze i wchodzi do środka – do domków. Gdy usłyszy 

muzykę graną na tamburynie, wybiega z domku i porusza się po podłodze. Na przerwę w 

muzyce odnajduje swój domek i staje nieruchomo. 

 

 

 

 


