
Scenariusz zajęć –wtorek, 14 kwietnia 

Krąg tematyczny: Dobre i niedobre bajki na ekranie 

Temat 147.: Tablet i smartfon 

 

1. Dzwoni telefon – zabawa orientacyjno-porządkowa. ��                                        

Rodzic rozkłada na podłodze drewniane klocki – telefony. Dziecko spaceruje między 

telefonami, a gdy usłyszy dźwięk dzwoniącego telefonu, np. komórkowego –podnosi 

wybrany klocek i naśladuje rozmowę telefoniczną. 

 

2. Gimnastyka z pluszakami – zestaw ćwiczeń porannych.  

Skaczemy – zabawa skoczna.                                                                                                     

Dziecko wkłada maskotkę między kolana i skacze po całej sali tak, aby maskotka nie wypadła 

spomiędzy nóg.  

Winda – zabawa wzmacniająca duże grupy mięśni.                                                            

Dziecko siedzi na podłodze z wyprostowanymi nogami i trzyma maskotkę stopami. Następnie 

kilka razy, bardzo wolno podnosi i opuszcza stopy, starając się utrzymać pluszaka.  

Zmęczone maskotki – zabawa z elementami czworakowania.                                            

Dziecko czworakuje po całej sali z maskotką na plecach. Gdy zgubi maskotkę, kładzie ją 

zpowrotem na plecy.  

Złap mnie! – zabawa z elementami rzutu.                                                                            

Dziecko wraz z rodzicem stają w odległości około dwóch metrów od siebie. Delikatnie 

rzucają wybraną maskotkę do siebie nawzajem.  

Z nogi na nogę – zabawa wzmacniająca duże grupy mięśni.                                               

Dziecko siada w siadzie rozkrocznym. Kładzie sobie maskotkę na stopie, a następnie ręką 

podnosi ją wysoko i kładzie na drugiej stopie. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

3. Co to za urządzenie? – zabawa dydaktyczna.                                                             

Rodzic wkłada do pudełka lub worka telefon, dziecko dotyka urządzenia, ale nie 

mówi, co to jest. Następnie rodzic wkłada do pudełka lub worka tablet. Gdy już 

dziecko skończy dotykać przedmiotów, rodzic prosi dziecko o podanie ich nazw. 

Potem prezentuje zdjęcie naukowca, z zawodu logopedy i nauczyciela muzyki, 

wynalazcy telefonu – Alexandra Grahama Bella i rozkłada przed dzieckiem w 

dowolnej kolejności ilustracje przedstawiające telefony z różnych epok. Dziecko 

wskazuje podobieństwa i różnice. Wspólnie próbują uporządkować je od tych, które 

powstały najwcześniej, do tych najnowszych. Rodzic zachęca dziecko do rozmowy, 

zadając pytania: Czy mamy w domu telefon? Jaki to telefon? Czy domownicy często 

korzystają z telefonu i tabletu? Jakie sprawy można załatwić przez telefon? Do czego 



można wykorzystywać telefon i tablet? Czy ty używasz telefonu lub tabletu? Jak 

myślisz, czy długie spędzanie czasu z telefonem i tabletem jest zdrowe? W czasie 

rozmowy rodzic zwraca uwagę na pozytywne i negatywne aspekty korzystania z 

telefonu, np. podaje przykłady sytuacji, kiedy telefon może uratować komuś życie, i 

kiedy może być dla nas niebezpieczny lub szkodliwy. Podkreśla rolę rodziców, 

dorosłych, którzy powinni kontrolować, w jaki sposób ich dziecko korzysta ze 

zdobyczy techniki.                                                                                                           

Środki dydaktyczne: telefon, tablet, zdjęcie  Alexandra Grahama Bella, ilustracje 

przedstawiające stare i nowe telefony �� 

 

4. Halo! Kto mówi? – rozmowa na podstawie wiersza Agnieszki Frączek.                   

Halo! Kto mówi? – Halo, halo! Czy jest Krycha? – A kto mówi? – Ja! Nie słychać? – 

Krysia śpi… jest środek nocy. – Eee… kwadransik po północy… Nigdy nie śpię o tej 

porze, Więc i Krycha spać nie może! To co, mogę z nią pogadać? Halo! Czy 

rozmawiasz przez komórkę, czy słuchawkę masz ze sznurkiem, czy do kumpla 

dzwonisz z budki, by pogadać pół minutki, czy wygodnie siedzisz w domku i 

obdzwaniasz tłum znajomków – najpierw przedstaw się. Koniecznie! Bo (choć brzmi 

to niedorzecznie) trudniej poznać cię po głosie niż po uszach lub po nosie.                 

 

Rodzic zachęca dziecko do rozmowy, zadając pytania: Jak oceniasz zachowanie 

osoby, która dzwoniła do Krysi? Czego nie zrobiła osoba, która dzwoniła? Dlaczego 

tak ważne jest, aby się przedstawić, kiedy do kogoś dzwonimy? Kiedy zadzwonił 

telefon? Czy wypada dzwonić do kogoś w środku nocy? Co zrobić, jeśli sprawa jest 

naprawdę pilna i nie można z nią zaczekać do rana?                                                        

Dziecko „dzwoni” po kolei do Krysi z wiersza i proponuje, w jaki sposób zaczęłoby 

rozmowę, np.: Dobry wieczór, nazywam się Jaś Kowalski, przepraszam, że tak późno 

dzwonię, ale mam bardzo pilną sprawę. Czy mógłbym rozmawiać z Krysią? ��  

 

5. Rozmowa telefoniczna – zabawa naśladowcza.                                                           

Dziecko siedzi na dywanie, otrzymuje klocek – telefon. Na sygnał dziecko podnosi 

telefon i mówi: Halo!. Po wysłuchaniu informacji podanej przez rodzica dziecko 

próbuje za pomocą mimiki oraz ruchów całego ciała zademonstrować reakcję na 

usłyszaną informację. Przykładowe informacje: Babcia się rozchorowała i musi leżeć 

w łóżku (smutek); Rodzice mają dla ciebie niespodziankę (radość); Brat zepsuł twoją 

ulubioną zabawkę (złość); Po okolicy biega groźny pies (strach).                                         

Na zakończenie dzieci wykonują zadanie w kartach pracy. Określają uczucia i 

wklejają obrazki w odpowiednie miejsca.                                                                        

Środki dydaktyczne: KP4 s. 3, klocki �� 

 

6. Piszemy SMS-y – zabawa muzyczna, kształcąca poczucie tempa.                            

Dziecko z rodzicem siadają jedno za drugim tak, by dziecko mogła pisać palcami na 

plecach rodzica. Rodzic gra na bębenku w zmiennym tempie: wolno, szybko, bardzo 

szybko. Zadaniem dziecka jest dopasowanie ruchu palców do tempa gry rodzica. 



Następnie rolę można zamieniać.                                                                                            

Środki dydaktyczne: bębenek �� 

 

7. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXII. ��                                                                     

„Rowerek” – ćwiczenie mięśni brzucha i stóp.                                                                         

Dziecko w siadzie skulnym z rękoma opartymi z tyłu o podłogę. Na hasło: Jedziemy na 

rowerze dziecko wykonuje nogami ruchy okrężne, jak przy pedałowaniu na rowerze. �� 

„Kto podniesie wyżej?” – ćwiczenie mięśni grzbietu.                                                         

Dziecko w leżeniu przodem trzyma przed sobą zabawkę wyprostowanymi rękoma. Na hasło: 

Kto wyżej podniesie? unosi maskotkę jak najwyżej. �� 

 „Smacznego” – ćwiczenie mięśni stóp.                                                                                  

Dziecko stoi, kładzie skarpetkę prostopadle przed sobą, a następnie stawia na niej palce obu 

stóp. Na hasło: Smacznego zaciska na zmianę palce raz prawej, raz lewej stopy, starając się 

zwinąć całą skarpetkę. �� 

 „Ptaszki do gniazd” – zabawa bieżna.                                                                                    

Dzieci robią ze skarpet gniazdka i siada w środku w siadzie skrzyżnym ze „skrzydełkami”. Na 

hasło: Ptaszki fruwają biega po sali, omijając gniazda. Na hasło: Ptaszki do gniazd – każde 

siada w środku skarpet. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.  

„Przeskocz przez skarpetę” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.                                       

Dziecko przeskakuje obunóż przez leżące na podłodze skarpety, starając się nie dotknąć 

żadnej z nich. �� 

„Omiń skarpetę” – ćwiczenie z elementem czworakowania.                                                         

Dziecko przechodzi na czworakach miedzy leżącymi skarpetami, starając się nie dotknąć 

żadnej z nich. Następnie układa skarpety wzdłuż jedną za drugą.  

 „Przejdź po linie” – ćwiczenie równowagi.                                                                             

Dziecko przechodzi po ułożonych wzdłuż sali skarpetach, starając się, aby całe stopy (palce i 

pięty) dotykały skarpety. 

8. Telefon – praca plastyczno-techniczna.                                                                                   

Dziecko otrzymuje plastikowe kubeczki albo opakowanie po jogurcie, kefirze czy 

lodach. Dziecko ozdabia kubeczki elementami wyciętymi z kolorowego papieru 

samoprzylepnego. Następnie z pomocą rodzica w dnie kubeczków robi dziurkę i 

przewlekają przez nią nitkę, która połączy dwa kubki. Na każdym końcu nitki rodzic 

zawiązuje solidny supeł. Można zabezpieczyć nitkę, zawiązując na jej końcu 

wykałaczkę lub zapałkę. Rodzic wyjaśnia, w jaki sposób należy korzystać z telefonu: 

gdy jedno dziecko mówi do swojego kubeczka, drugie słucha, przykładając kubeczek 

do ucha. Trzeba pamiętać o tym, że to nitka przenosi drgania, więc aby telefon działał, 

musi być solidnie napięta i nie można jej dotykać.                                                         

Środki dydaktyczne: plastikowe kubki, opakowania po jogurtach, kefirach lub lodach, 

nożyczki, kolorowy papier samoprzylepny, wykałaczki lub zapałki, nitka ��  



9. Telefonujemy – odgrywanie scenek.                                                                               

Dziecko z rodzicem ogrywają scenki, „telefonują” do siebie i rozmawiają na dowolne 

tematy. W czasie zabawy stosują zwroty grzecznościowe podczas powitania i 

pożegnania.                                                                                                                              

Środki dydaktyczne: telefony wykonane przez dziecko �� 

 


