
Scenariusz zajęć –czwartek, 16 kwietnia 

Krąg tematyczny: Dobre i niedobre bajki na ekranie 

Temat 149.: Dobre gry i zabawy 

 

1. Roześmiane buzie – zabawa wprowadzająca pozytywny nastrój.                            

Rodzic prezentuje uśmiechniętą pluszową maskotkę i prosi, by dziecko opisywało jej 

wyraz twarzy. Następnie daje małe lusterko, prosi, by dziecko uśmiechnęło się do 

siebie. Zadaje pytania: Czy lubimy, gdy ktoś się do nas uśmiecha? Kiedy się 

uśmiechamy? Kiedy uśmiechają się twoi bliscy (mama, tata, siostra, brat, babcia, 

dziadek)? Warto być uśmiechniętym i miłym dla innych? Co to są żarty? Rodzic 

podaje przykłady żartów: Śnieg jest czerwony. Bocian mówi ku-ku, a kukułka – kle, 

kle. Wszędzie pada deszcz, a u mnie z nieba spadają czekoladki. Może również 

zaprezentować dziecku żarty rysunkowe z dziecięcych czasopism. Następnie zachęca 

dziecko do wymyślania własnych żartów. Dziecko wspólnie z rodzicem zastanawiają 

się nad różnicami miedzy żartem a kłamstwem, dowcipem a robieniem komuś 

przykrości.                                                                                                                        

Środki dydaktyczne: uśmiechnięta maskotka, małe lusterka ��  

 

2. Prześlij uśmiech – zabawa integracyjna.                                                                     

Dziecko wraz z członami rodziny stoją w kole, mają poważne miny. Rodzic 

rozpoczyna zabawę, posyłając uśmiech do wybranej osoby. Osoba, która otrzymała 

uśmiech, szeroko się uśmiecha i posyła uśmiech do kolejnego uczestnika zabawy. 

Zabawa kończy się, gdy wszyscy otrzymają uśmiech. ��  

 

3. 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. 

4. Robimy porządki – zabawa matematyczna, klasyfikacja jakościowa, przeliczanie, 

porównywanie liczebności zbiorów.                                                                         

Rodzic umieszcza na środku sali różne liczmany, np.: patyczki, kapsle, guziki, klocki. 

Dziecko segregują liczmany, wkładając je do poszczególnych obręczy. Przelicza 

przedmioty, wskazuje, których jest najwięcej, których – najmniej.                                    

Środki dydaktyczne: liczmany, obręcze (mogą być zrobione np. ze sznurka) 

 

5. Co nie pasuje? – zabawa doskonaląca umiejętność wykluczania ze zbioru.             

Rodzic przygotowuje małe obręcze, do których wkłada po kilka liczmanów. Zadaniem 

dziecka jest wskazanie w każdej obręczy przedmiotu, który nie pasuje do pozostałych. 

Przykładowe zestawy liczmanów: trzy patyczki i kapsel, dwa klocki i patyczek, cztery 

kapsle i guzik.                                                                                                                   

Środki dydaktyczne: liczmany, małe obręcze ��  

 

6. Ułóż tak, jak słyszysz – zabawa doskonaląca koordynację wzrokowo-słuchową. 

Dziecko siedzi na dywanie pośrodku leżą liczmany. Rodzic wymienia kolejne 

przedmioty, np.: zielony patyczek, czerwony guzik, żółty kapsel. Dziecko układa je 

przed sobą w kolejności podanej przez rodzica.                                                            

Środki dydaktyczne: liczmany �� 

 

7. Praca w kartach pracy.                                                                                                 

Dziecko wykonuje zadanie w kartach pracy – kolorują obrazek według kodu.                 

Środki dydaktyczne: KP4 s. 5 

 

8. Zabawki – zabawa muzyczno-ruchowa. ��                                                                                    

Dziecko – zabawka porusza się po sali zgodnie z akompaniamentem wygrywanym 

przez rodzica na bębenku. W czasie przerwy w muzyce naśladuje sposób poruszania 

się wywoływanych zabawek, np.: misie – dziecko chodzi na czworakach, laleczki – 

kręci piruety, pajacyki – skacze w miejscu, rozkładając ręce i nogi. 

 

9. Gdzie mieszkają zabawki? – zabawa doskonaląca orientację w przestrzeni.       

Dziecko rozmieszcza zabawki według poleceń rodzica, np.: Brązowy miś mieszka na 

parapecie.  Lalka mieszka na półce obok czerwonego  samochodu.                                     

Środki dydaktyczne: zabawki 


