
Krąg tematyczny: Moja rodzina. 

Scenariusz zajęć: W moim domu. 

Data: 11.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na konkretny temat  

– wdrażanie do uważnego słuchania oraz skupiania uwagi 

– rozwijanie słownictwa związanego z rodziną – nazywanie członków rodziny 

– wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych 

– wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych 

– kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków 

 

 

 

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. „Rodzina” – zabawa paluszkowa. 

Dzieci siedzą lub stoją w kole, jedną rękę zaciskają w pięć i wyciągają przed siebie. 

Rozpoczynają się zabawy:  

Ten pierwszy  

– to nasz dziadziuś (wyciągają kciuk)  

A obok 

– babunia. (dołączają polec wskazujący)  

Największy  

– to tatuś (dołączają palec środkowy)  

A przy nim  

– mamusia (dołączają palec serdeczny)  

A to jest  

– dziecinka mała! (dołączają mały palec)  

Tralalala, la, la… A to – moja rączka cała! Tralalala, la, la… (machają ręką)  

 

Krzysztof Sąsiadek Źródło: K. Sąsiadek, „Zabawy paluszkowe”, wyd. Media Rodzina, Poznań 2005, s. 52–53 

 
 

2. „Kolorowa rodzinka” – zabawa ruchowa z woreczkami.  

Dzieci przy dźwiękach spokojnej muzyki spacerują między rozłożonymi na podłodze 

kolorowymi woreczkami. Na przerwę w muzyce każde podnosi dowolny woreczek i 

dzieci łączą się w grupy według określonego przez nauczyciela kryterium, np.: – W każdej 

rodzince muszą być woreczki w jednakowym kolorze. – W każdej rodzince muszą być 

woreczki w różnych kolorach. – W każdej rodzince muszą być dwa żółte woreczki.  

Środki dydaktyczne: Dowolny spokojny utwór, woreczki w czterech kolorach.  

 



3. Zajęcia główne: „Dom” – rozmowa z dziećmi; nazywanie pomieszczeń znajdujących się w 

domach i mieszkaniach; dopasowywanie sprzętów, przedmiotów znajdujących się w 

określonych pomieszczeniach, np. kuchnia: lodówka, piekarnik, naczynia, łazienka: 

wanna, prysznic, ręcznik, mydło. 

 

4. „Moi najbliżsi” – rozmowa na podstawie zdjęć przyniesionych przez dzieci; odpowiadanie 

na pytania: Kim są osoby na fotografiach? Jak się nazywają? Kiedy zostały zrobione te 

zdjęcia?; przeliczanie osób na zdjęciach, wskazywanie najmłodszych i najstarszych osób 

w rodzinie. 

           Środki dydaktyczne: rodzinne zdjęcia przyniesione przez dzieci. 

 

5. „Droga do domu” – zabawa doskonaląca orientację w przestrzeni; poruszanie się według 

poleceń nauczyciela, np.: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo. 

 

6. „Bawimy się w dom” – zabawy tematyczne; budowanie domków z koców, klocków, 

wcielanie się w role: rodziców, rodzeństwa itp. 

      Środki dydaktyczne: koce, różne materiały, klocki. 

 

7. „Mój dom” – zabawa plastyczna.  

Dzieci otrzymują kartki z narysowanymi figurami geometrycznymi. Wycinają figury  

(trójkąt: dach, duży kwadrat: ściany, dwa małe kwadraty: okna, duży prostokąt: drzwi, 

mały prostokąt: komin) i układają z nich dom. Następnie przyklejają go na kartce, 

ozdabiają swoją pracę kredkami i mazakami. Po skończeniu podziwiają prace koleżanek i 

kolegów. Jeśli wycinanie dużej liczby figur będzie dla dzieci za trudne, mogą dostać 

gotowe figury, a wyciąć tylko duży kwadrat lub trójkąt.  

Środki dydaktyczne: kartki z narysowanymi figurami geometrycznymi lub gotowe figury, 

kartki z bloku technicznego, nożyczki, kleje, kredki mazaki 

             

 

 


