
          KRĄG TEMATYCZNY: Z kulturą za pan brat 
                                     Scenariusz zajęć 

                                         Środa 14.04.2021 

                                Temat dnia: Na wystawie. 
Witam wszystkie Motylki w środę zapraszam na zajęcia życzę przyjemnej                    
zabawy i nauki. 

1. Zabawy ruchowe z Pipi i Myszką Minnie - Odcinek 3 

https://youtu.be/H0I1BRT3N7M 

 

 

2. „Farby wodne” – zabawa słuchowa z elementem ruchu.                                                                
Rodzic w przeciwnych końcach pokoju wyznacza 2 miejsca – jedno dla głoski w (kładzie tam 
np. wazon), drugie dla f (kładzie tam dowolny przedmiot na literę f). Dzieci poruszają się po 
pokoju przy dowolnej piosence . Na przerwę w muzyce Rodzic wypowiada 1 słowo – gdy 
usłyszą słowo z głoską w, biegną do miejsca z w, a gdy słowo z f, biegną do miejsca z f. 

3. „ Co to jest malarstwo”  - zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu  

 www.youtube.com/watch?v=H7F-UhPth8k 

 

https://youtu.be/H0I1BRT3N7M
https://www.youtube.com/embed/H0I1BRT3N7M?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/H7F-UhPth8k?feature=oembed


4 . Zestaw ćwiczeń porannych nr 16.  

Zestaw ćwiczeń opisany w scenariuszu poniedziałkowym 12.04.2021 

5. „Nasze dzieła” – zabawy matematyczne. 

„Kleksy” – działanie dzieci. Każde dziecko składa na pół kartkę papieru i za pomocą 
pipetki(lub pędzelka) upuszcza na jedną z połówek kilka kropel kolorowego atramentu lub 
farby. Następnie zagina kartkę ponownie i mocno prasuje dłonią. Po chwili rozkłada i ogląda 
efekty, opowiada o tym, co powstało, co kleks przypomina, nadaje swojej pracy tytuł. 
Rodzice zadają pytanie: Co zaobserwowaliście? Dzieci mają dojść do tego, że prawa strona 
wygląda tak samo jak lewa. 

„Symetryczne obrazki” – obserwacja efektów. Rodzic daje dziecku kilka symetrycznych 
obrazków przedstawiających np. serce, choinkę, stół, okno, balon, misia(obrazki w 
załącznikach). Dziecko składa wycięte kształty i sprawdzają, czy lewa strona jest odbiciem 
prawej; upewnia się, przykładając do linii zgięcia lusterko. Następnie wśród przedmiotów w 
pokoju szuka takich, które są symetryczne, lub szuka w przedmiocie linii symetrii (Rodzic 
może zapytać: W którym miejscu w samochodzie należy przyłożyć lusterko, by połowa 
samochodu wraz z odbiciem wyglądała tak samo jak cały samochód?). Na koniec szukają osi 
symetrii w figurach geometrycznych: kole, trójkącie, prostokącie, owalu, kwadracie (koło, 
owal, kwadrat, prostokąt jako figury z kilkoma osiami symetrii). 

Obrazki w załącznikach 

„Tworzymy” – komponowanie z figur. Dziecko bierze kartkę, składa ją na pół i ma za 
zadanie ułożyć kompozycję z figur geometrycznych(wyciętych przez rodzica z kolorowego 
papieru) tak, by po lewej stronie zagięcia wyglądała tak samo jak po prawej. Jeśli brakuje im 
odpowiednich figur, odrysowują je na kolorowym papierze, wycinają i naklejają. Na koniec 
podpisuje prace imieniem – tak jak potrafi. 

6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16. 

Propozycje ćwiczeń w załączniku 

7. Praca z KP4.6 – ćwiczenia percepcji wzrokowej, odbicie lustrzane, ćwiczenia 
grafomotoryczne. 

 



8.„W drodze na wystawę” – zabawa ruchowa naśladowcza.                                                             
Dziecko ruchem ilustrują opowiadanie 

Rodzic.: Pewnego dnia dzieci z przedszkola/szkoły wybrały się na wystawę rzeźb. Założyły 
buty (naśladują zakładanie butów), kurtki (naśladują zakładanie i zapinanie kurtek) i czapki 
(naśladują nakładanie czapki). Pomaszerowały na przystanek autobusowy (maszerują w 
rytmie podanym przez Rodzica.). Zaczekały na autobus (stoją kilka sekund), a gdy podjechał, 
wsiadły do niego (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan). Autobus ruszył (szybki trucht), 
ale co jakiś czas zatrzymywał się na rożnych przystankach (zatrzymują się na przerwę w 
rytmie). Gdy dojechały na miejsce, wysiadły z autobusu (trzy kroki z wysokim unoszeniem 
kolan) i weszły do muzeum (pięć kroków do przodu). Tam zdjęły czapki i kurtki i powiesiły 
na wieszakach (naśladują zdejmowanie i wieszanie). Spacerowały pośród eksponatów (kroki 
w bardzo wolnym tempie), z uwagą im się przyglądały (mocne skręty głowy w prawo i lewo) 
i podziwiały (ruchy głową w kierunku ramienia w jedną i drugą stronę). Gdy już wszystko 
zobaczyły, założyły kurtki i czapki (naśladują ubieranie się), poszły na przystanek (marsz), 
wsiadły do autobusu (3 kroki z wysokim unoszeniem kolan) i szybko pojechały w drogę 
powrotną (bieg w szybkim tempie). Wysiadły (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan)                     
i pomaszerowały do przedszkola/szkoły (marsz). Gdy zdjęły ubranie i buty (naśladują 
czynności), zmęczone położyły się na dywanie (leżenie na plecach i 4 głębokie wdechy                                    
i wydechy). 

9. Praca z L61 – rysowanie po śladzie i samodzielnie rysunku symetrycznego, 
przeliczanie, ćwiczenia w dodawaniu, pisanie liczb w kratkach. 

Karta pracy w załączniku 

10. „Wiosenne kwiaty” – ćwiczenia w czytaniu. 

Dziecko dostaje nazwę kwiatka pociętą na sylaby np.: hiacynty, żonkile, narcyzy, krokusy, 
sasanki, tulipany. Układa nazwę z rozsypanki i dobiera do niej zdjęcie kwiatów. Jeśli dziecko 
nie wie, jak wygląda kwiat, Rodzic naprowadza je opisem słownym.  

Załącznik 

11. „Koncert i koncert” – zabawa ruchowa. 

Dziecko podczas utworów granych przez zespół rockowy dynamicznie rusza się w dowolny 
sposób; gdy usłyszy orkiestrę symfoniczną, siada spokojnie i porusza delikatnie głową.  

12. „Wiosna w sztuce” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna -załącznik. 

Dziecko losuje nazwę kwiatów: hiacynty lub tulipany. 

– Hiacynty. Dziecko składa kartkę A4 wzdłuż długiego brzegu 2 razy, dzieląc ją na 4 
kawałki. Każdy pasek tnie na centymetrowe kawałki wzdłuż krótkiego brzegu i skleja w 
kółko. Na owalu nakleja kółka jedno obok drugiego w różne strony. Zieloną kartkę składa na 
pół i rozcina wzdłuż linii zagięcia. Jedną część składa 3 razy na pół wzdłuż długiego brzegu – 
powstanie łodyżka. Z drugiej połowy robi liście – składa na pół i wycina kształt liścia przez 
całą długość kartki. Łączy wszystkie elementy, doklejając do łodygi kwiat i liście. Z kwiatów 
robi kompozycję na kartonie – oddziera kawałki zielonych i niebieskich pasków w różnych 
odcieniach, komponuje trawę i tło. 



– Tulipany. Dziecko od szablonu odrysowuje kształt kropli – dla 1 dziecka 3 krople. Dwie z 
nich składa na pół, wzdłuż osi symetrii. Zieloną kartkę składa wzdłuż długiego boku i rozcina 
na pół. Przez wielokrotne składanie tworzy łodygę. Nakleja na nią niezłożoną kroplę ostrym 
końcem do góry. Na kroplę nakleja dwie złożone tak, by stykały się na dole i rozchodziły na 
boki na górze z linią zagięcia od środka. Z drugiej połowy zielonej kartki robi liść (tak samo 
jak liść hiacynta) i dokleja go do łodygi. Z przygotowanych tulipanów robi kompozycję tak 
samo jak w przypadku hiacyntów. Dziecko nakleja nazwę swoich kwiatów (wyrazy z 
losowania) na dole lub na górze kartonu. 

 

                                              BARDZO DZIĘKUJĘ  

                                             ZA DZIŚ, DO JUTRA 

                                                POZDRAWIAM               

                                                 ciocia Monika  

 

 


