
Scenariusz zajęć 

Środa 25 marca 

 

1. Zestaw „Trening strażnika przyrody”  

Zachęcenie dzieci do ćwiczenia i wyjaśnienie, że dobra kondycja i sprawność fizyczna 

przydadzą się strażnikom przyrody. Proszenie o dokładne wykonywanie ćwiczeń.  

Tropiciele – poszukiwanie zagrożeń dla środowiska – ciche chowanie i skradanie się.  

Praca na wysokości – naśladowanie chodzenia na szczudłach (na palcach i sztywnych 

nogach).  

Zbieramy śmieci – stanie w małym rozkroku, skłony w przód.  

Ruszam z pomocą – w siadzie uderzanie o podłogę całymi stopami – szybko i wolno.  

Naśladuj mnie – naśladowanie min i gestów pokazywanych przez nauczyciela lub chętne 

dziecko. 

 

2. Tworzymy zbiory – zabawa matematyczna.                                                                                               

Dziecko rozkładają kolorowe kartki przed sobą, klocki kładą na zewnątrz. Zadaniem dziecka 

jest włożenie do środka tylu klocków na odpowiedni kolor kartki, ile dźwięków usłyszą. Rodzic 

klaszcze w dłonie lub gra na instrumencie. Za każdym razem wspólnie sprawdzają, czy ilość i 

kolor się zgadzają.                                                                                                                                                            

Środki dydaktyczne: kolorowe kartki, klocki, instrument (np. grzechotka) ��  

 

3. Co możemy zrobić z gazety? – zabawa naśladowcza.                                                                             

Rodzic tłumaczy, że nie wszystkie wykorzystane przedmioty trzeba od razu wyrzucać. Czasami 

warto zastanowić się, czy nie można byłoby ich ponownie do czegoś użyć. Jako przykład 

prezentuje stare, przeczytane gazety. Zachęca dzieci do naśladowania zabaw z 

wykorzystaniem gazet, jak np.: delikatne unoszenie i opuszczanie, zwijanie w rulon – 

tworzenie lunety, składanie wachlarzy, czapek, statków, robienie kul.                                                                                                                                                      

Środki dydaktyczne: gazety 

 

4. Naśladuj mnie – zabawa pantomimiczna w parach.                                                                                  

Dziecko i rodzic stają naprzeciwko siebie. Jedna z osób zaczyna się poruszać, a druga próbuje 

naśladować jej ruchy w lustrzanym odbiciu przy dźwiękach muzyki wyciszającej. Po 

wykonaniu zadania następuje zamiana ról.           

 



5. Fabryka śmieci – zabawa dydaktyczna.                                                                                                       

Rodzic rozkłada plastikowe butelki, gazety, nakrętki itp. i prosi o posegregowanie materiałów. 

Tłumaczy, że wszystkie produkty kiedyś były nowe i pochodzą z różnych fabryk. Dziecko rzuca 

kostką, bierze tyle przedmiotów, ile wskazała rzucona kostka. Dziecko wspólnie z rodzicem 

przeliczają, czy zadanie zostało prawidłowo wykonane. Ustalają, która z fabryk ma mniej 

odpadów, a która – więcej. Wygrywa fabryka, która wyprodukowała mniej śmieci. Po każdej 

rundzie dziecko określa wielkość przedmiotów względem siebie, używając określeń 

„mniejszy” i „większy”, np.: Butelki są większe niż nakrętki, a nakrętki są mniejsze niż butelki. 

Po kilku rundach dziecko wykonuje zadania w kartach pracy zgodnie z instrukcją – łączą 

przedmioty ze śmieciami powstałymi po ich wykorzystaniu lub spożyciu.                                           

Środki dydaktyczne: KP3 s. 32, po 10 sztuk przedmiotów, np. plastikowych butelek, kul z 

gazet, nakrętek od słoików, kostka do gry ��  

 

 

Zestaw gimnastyczny XXI- Zagadkowy zwierzyniec 
I. Dzieci ustawiają się: stopy złączone, plecy wyprostowane, ręce ułożone wzdłuż tułowia. 

Przed rozpoczęciem każdego ćwiczenia rodzic mówi zagadkę, a dzieci próbują odgadnąć, jakie 

zwierzęta będą naśladować w zabawie. �� 

 „Niedźwiedź” – zabawa przy piosence „Stary niedźwiedź mocno śpi…”. Rodzic zadaje 

zagadkę, dziecko odgaduje: Przez całą zimę słodko sobie śpi. Wiecie, dlaczego? Miód mu się 

śni.  

 II. „Dzik” – ćwiczenie z elementem wspinania. Zagadka: Kuzyn świnki, żyje w lesie, 

porośnięty jest szczeciną. Żołędzie, grzyby, kasztany, z głodu nie dadzą mu zginąć. Dziecko 

chodzi po sali. Na hasło: Idzie dzik, dziecko udaje wspinanie się, naśladując wdrapywanie się 

na drzewo. Na hasło: Dzik odszedł – bezpiecznie schodzi i kontynuuje ćwiczenie. �� 

 „Mysz” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Zagadka: Ma długi ogonek, oczy jak paciorki, 

gdy zobaczy kota, ucieka do norki. Dziecko chodzi po sali na czworaka, naśladując myszy. Na 

hasło: Idzie kot – siada w siadzie skrzyżnym ze „skrzydełkami”. Rodzic, w zabawie „kot”, 

chodzi po sali i kontroluje przyjęcie pozycji skorygowanej w siadzie.  

„Ślimak” – ćwiczenie mięśni grzbietu i karku. Zagadka: O nocleg nie prosi, wędruje po 

świecie, Mały domek nosi na swym własnym grzbiecie. Dziecko w leżeniu przodem, nogi 

złączone, wyprostowane, ręce ułożone pod brodą. Na hasło: Ślimaku, pokaż rogi – dziecko 

unosi klatkę piersiową nad podłogę, ugina ręce i wyprostowane palce wskazujące przykłada 

do głowy. Na hasło: Ślimaku, schowaj się do skorupki – siada w klęku podpartym z 

opuszczoną głową i rękoma wyciągniętymi przed siebie. �� 

 „Zając” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Zagadka: Ma długie uszy, bardzo zwinnie 

skacze, I zmyka przez pola, gdy lisa zobaczy. Dziecko w pozycji kucznej. Na hasło: Zające 

skaczą – naśladuje zajęcze skoki. Na hasło: Zając nasłuchuje – kuca i przykłada dłonie do 

głowy, naśladując uszy nasłuchującego zająca. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. �� 

 „Wiewiórka” – ćwiczenie skoczności. Rodzic rozkłada sznurek w kształcie koła. Zagadka: Ma 

rude futerko, w małej dziupli mieszka, Lubi łuskać szyszki i chrupać orzeszka. Dziecko obunóż 

przeskakuje z koła do koła, naśladując skoki wiewiórki. � 

III. „Tak czy nie?” – ćwiczenie wyprostne. Dziecko siada w siadzie skrzyżnym ze 

„skrzydełkami”. Rodzic zadaje dziecku pytania. Jeśli odpowiedź brzmi tak, wykonuje skłon 



głowy w przód, jeśli nie – kręci głową, zaprzecza. Zadawane pytania dotyczą zwierząt, które 

dziecko naśladowało podczas zajęć, np. Czy zając lubi jeść sałatę? Czy wiewiórka ma czarne 

futerko? 

 

Nauka piosenki 

Piosenka „Duszki leśne” 
1. Żyją w lesie małe duszki, które czyszczą leśne dróżki.                                                                                                                                                                               

Mają miotły i szufelki i do pracy zapał wielki. 

 Ref. Duszki, duszki, duszki leśne,  wstają co dzień bardzo wcześnie.                                                                                                                                                                 

I ziewając raz po raz,   zaczynają sprzątać las! 

2. Piorą liście, myją szyszki,  aż dokoła wszystko błyszczy.                                                                                                                                                                   

Muchomorom piorą groszki,  bo te duszki to czyścioszki. 

 Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci zaraz duszek za nim leci,                                                                                                                                                                         

zaraz siada mu na ręce,  grzecznie prosi: – nie śmieć więcej! 

 Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

 

              

 

 


