
    KRĄG TEMATYCZNY: Tajemnice komputerów i robotów 

 

                                                                   Scenariusz zajęć 

                                                Środa 15.04.2020 

                                                     Temat 147: Znamy się tylko z ekranu. 

Cel główny:   

Odróżnianie elementów świata rzeczywistego od elementów świata fikcyjnego. 

 Poznanie graficznego obrazu liter ,,Ż”, ,,ż” oraz odnajdywanie litery w wyrazach 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

•  rozumie, że postacie z bajek są wymyślone przez człowieka  

•  odróżnia elementy świata fikcji od rzeczywistości 

•   odpowiednio reaguje na komunikaty nauczyciela   

•  ćwiczy sprawność fizyczną i równowagę  

•  odróżnia sytuacje z życia codziennego od sytuacji abstrakcyjnych  

• rozwija wyobraźnię   

•  doskonali percepcję wzorkową  

• doskonali pamięć   

•  poznaje graficzny zapis litery „Ż” i „ż”  

• utrwala graficzny zapis poznanych liter 

• akcentuje słowa, wypowiadając je raz głośno, raz cicho   

• potrafi podzielić słowa na sylaby   

•  kształtuje motorykę dużą i małą podczas zabaw  

• chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych 

 Metody nauczania: 

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, piosenka, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, zdjęcia 

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

Przebieg zajęć 

 Postacie z bajek – zabawa ruchowa, ćwiczenie pamięci. P.P. I.5; IV3                                                                                  

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje np. Czerwonego Kapturka, wilka, Baby Jagi, Śpiącej 

Królewny, Kopciuszka. Wspólnie z dzieckiem ustala ruch, gest charakterystyczny dla danej 

postaci, np. Czerwony Kapturek – zrywanie kwiatków i wkładanie ich do koszyczka, wilk – 

skradanie się na paluszkach, Baba Jaga – latanie na miotle, Śpiąca Królewna – ułożenie się na 

podłodze na plecach, Kopciuszek – zamiatanie podłogi. Włączamy muzykę, przy której dzieci 



swobodnie tańczą. Kiedy rodzic podniesie obrazek którejś z postaci, dziecko wykonują 

wcześniej ustalony ruch.  

Postacie z bajek- pomoce 

 Magiczny tor przeszkód – zabawa ruchowa z rekwizytami.P.P.IV.2                                             

Rodzic prosi, aby dziecko wyobraziło sobie, że są jakąś postacią z bajki zaproszoną na wielki 

bal do zamku. Jednak aby wejść do „zamku”, muszą pokonać różne przeszkody, np. przejść 

przez komnatę smoka (tunel), przeskakiwać kamienie (poduchy), przejść wysokie góry 

(przejście po dużych piankowych klockach, zwiniętym kocu).  

Piosenki dla dzieci. Spoko Loko - Tańce Połamańce 

 

 

 Czy to prawda? – zajęcia dydaktyczne, odróżnianie sytuacji realnych od fikcyjnych. 

P.P.IV.3;IV.7;I.9                                                                                                                        

Rodzic przedstawia dzieciom obrazki ilustrujące sytuacje realne, np. rozmawiających ludzi, 

lecący samolot, rodzinę siedzącą przy stole, i fikcyjne, np. rozmawiające smerfy, latającego 

w powietrzu człowieka, dinozaura siedzącego przy stole. Zadaniem dziecka jest rozdzielenie 

obrazków na prawdziwe – tzn. takie, z którymi spotykamy się na co dzień, i nieprawdziwe, 

fikcyjne – które mogą się zdarzyć np. tylko w bajkach.                                                               

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat telewizji, pytając: Czy powinniśmy wierzyć 

we wszystko, co zobaczymy i usłyszmy w telewizji?. Na koniec dziecko określa, które ilustracje 

na karcie pracy mogły wydarzyć się naprawdę, oraz otaczają pętlami zwierzęta, które można 

zobaczyć w lesie lub w zoo.                                                                                                            

Rodzic może także zaproponować dziecku, aby wymyśliło i opowiedziało krótką historyjkę, 

której bohaterami będą wybrane zwierzęta i postacie przedstawione na karcie pracy. Można 

także stworzyć jedną wspólną historię. Rodzic może ją rozpocząć: Dawno, dawno temu 

w zaczarowanym lesie…, następnie dziecko kolejno będzie dokładało po jednym zdaniu na 

zmianę z rodzicem lub rodzeństwem.         

 Karta pracy str. 4,                                                                                                                                   

Ilustracje przedstawiające sytuacje realne i nierealne – pomoce 

https://www.youtube.com/embed/MG6iPAU2b0I?feature=oembed


Literowy pociąg – zapoznanie z obrazem graficznym litery „Ż” i „ż”, utrwalenie poznanych 

liter.P.P.IV.4                                                                                                                                           

Rodzic przygotowuje „LITERKOWY POCIĄG”, w którym z poznanymi dotychczas literami 

dziecko dołącza wagoniki.  Ostatni wagonik umieszcza z nową literę „Ż”. Dziecko naśladują 

jazdę pociągiem i zatrzymują się na kolejnych stacjach. Na każdej stacji  dziecko,  musi podać 

słowo rozpoczynające się literą umieszczoną na stacji, np. stacja z literą „A” – ananas.  

Literowy pociąg – pomoce w pliku 

ALFABET - Litera Ż - polskie litery abecadło dla dzieci po polsku. Bajka edukacyjna  

 

 Poszukiwania liter „Ż” i „ż” – ćwiczenie koncentracji uwagi, ćwiczenie manualne.P.P.IV.4 

Rodzic rozdaje dziecku fragmenty gazet (upewniwszy się wcześniej, czy są one adekwatne do 

zabawy i wieku dzieci). Zadaniem dziecka będzie odnalezienie w tekstach liter „Ż” i „ż”. 

Dziecko może zaznaczać je kolorowymi mazakami, np. otaczać pętlami. Po wykonaniu 

zadania można wykorzystać gazety i skręcać je w podłużne kawałki, a następnie wykonać 

z nich literę „Ż”. Aby całość wyglądała estetycznie, dziecko może owinąć skręcone gazety 

kolorową bibułą, krepiną a następnie przykleić ułożoną literę „Ż” na kartce. Warto zwrócić 

uwagę, aby dzieci nie zapomniały o kropce, gdyż „ż” bez kropki to zupełnie inna litera.  

 Głośne ,,Ż”, ciche ,,ż” – zabawa rytmiczna.P.P.IV.7                                                                     

Rodzic rozkłada przed dzieckiem obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „ż”. 

Zadaniem dziecka jest wysylabizować je cicho lub głośno w zależności od komunikatu 

rodzica. Kiedy rodzic podniesie rękę, dziecko wypowiada dane słowo bardzo głośno, kiedy 

ręką dotknie podłogi – bardzo cicho. Na koniec dziecko na karcie pracy rysują zwierzęta po 

śladzie i określają, jaką literą rozpoczynają się ich nazwy. Wystukuje też rytm, wymawiając 

nazwy obrazków raz cicho, raz głośno. Dokonują też samooceny.                                               

Środki dydaktyczne: KP4 s. 59,  

Obrazki z elementami, których nazwy rozpoczynają się literą „Ż” w pliku 

https://www.youtube.com/embed/eLANVg7IKBo?feature=oembed


Zabawy ruchowe z Pipi i Myszką Minnie - Odcinek 2 

 

 

Łańcuch – zabawa z sylabami.P.P.IV.7                                                                                                  

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic podaje sylabę, np. ża-, dziecko powtarza ją i dokłada 

swoją, tak aby powstał wyraz, np. ża-ba. Następnie wymyśla swoją sylabę i podaje ją 

rodzicowi lub rodzeństwu. W zależności od predyspozycji wyrazy mogą być dłuższe, tzn. 

składające się z trzech lub więcej sylab.  

 

Zabawy dowolne 

 

10 Kreatywnych zabaw z dzieckiem DIY 

https://youtu.be/50TM3qolQwo 

 

18 ŚWIETNYCH POMYSŁÓW NA WŁASNORĘCZNIE ROBIONE ZABAWKI 

https://youtu.be/8oLb8pUduMc 

 

https://youtu.be/50TM3qolQwo
https://youtu.be/8oLb8pUduMc
https://www.youtube.com/embed/H0I1BRT3N7M?feature=oembed

