
Krąg tematyczny: Moja rodzina. 

Scenariusz zajęć: Z mamą i tatą wesoło spędzam czas! 

Data: 12.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– 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 

– doskonalenie sprawności manualnej 

– doskonalenie umiejętności liczenia 

– rozwijanie umiejętności wokalnych 

 

 

 

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

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie: „Powitanie” – wypowiadanie przez dziecko imion na różne sposoby: głośno, 

cicho, śpiewająco, szybko, wolno itp. 

 

2. „Spacer z mamą, spacer z tatą” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dziecko biega po dywanie w rytmie dźwięków wybranego przez rodzica instrumentu 

muzycznego. Na hasło: Idziemy na spacer! ustawia się w parę z rodzicem. 

Środki dydaktyczne: dowolny instrument muzyczny. 

 

3. Zajęcia główne: „Czas z tatą” – słuchanie opowiadania M. Górnej; wypowiadanie się na 

temat treści utworu; wymienianie zabaw, w które lubimy się bawić z najbliższymi: mamą, 

tatą, babcią, dziadkiem. 

 

Czas z tatą 

Przepadam za zabawami z tatą! Ale nie zawsze tak było. Nie żebym nie lubił się z nim bawić, po 

prostu większość czasu spędzałem z mamą i Zosią. Ostatnio jednak bardzo się to zmieniło. Mam 

coraz więcej takich spraw, od których specjalistą jest właśnie tata, a Zosia mówi, że mamy 

wspólne męskie sprawy. Niedawno tata kupił audiobook i wspólnie go słuchaliśmy. Ale było 

przyjemnie! A potem razem lepiliśmy z modeliny figurkę głównego bohatera. Ponieważ mieliśmy 

jeszcze trochę czasu do kolacji, postanowiliśmy go wykorzystać na przygotowanie masek z 

brystolu, które później dokładnie pomalowaliśmy na różne kolory. Gdybyście mogli zobaczyć 

miny mamy i Zosi na nasz widok! A dzisiaj tata wymyślił jeszcze inne zajęcie. Z wielkiej torby 

wyjął listewki, młotek, gwoździe i miałem zgadywać, co będziemy robili. Zosia zaraz zawołała, 

że wie, ale nie zdradziła się ani słowem, żeby mi nie psuć zabawy. Długo nie mogłem się 

domyślić i dopiero gdy zobaczyłem, że z dwóch zbitych listewek powstał daszek, uderzyłem się 

ręką w czoło: – Karmnik! – Nagle mnie oświeciło. Od razu zacząłem podawać tacie gwoździe, a 

nawet próbowałem szlifować listewki papierem ściernym. Do naszego karmnika nasypaliśmy 

ziarna słonecznika i umocowaliśmy za oknem. Po pięciu minutach zleciała się do niego cała 

chmara pięknych skrzydlatych amatorów ziarenek. Teraz w naszym domu nie marnuje się ani 



okruszek, bo karmnik jest oblegany przez ptactwo różnych gatunków. Zosia fotografuje je swoim 

aparatem, a ja nie mogę się już doczekać kolejnych zabaw z tatą. 

 
Małgorzata Górna Źródło: M. Górna, „Opowiadania dla dzieci. Jestem przedszkolakiem”, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2016, s. 52–53 

 

4.  „Korale dla mamy” – zabawa matematyczna. 

Dziecko nawleka na sznurek kolorowe koraliki lub makaron zgodnie z poleceniami, np.: dwa 

czerwone, trzy żółte, następnie przelicza koraliki i porównuje długości . 

Środki dydaktyczne: sznurki, koraliki lub kolorowy makaron. 

 

5. Przypomnienie znanej i lubianej przez dzieci piosenki ludowej „Nie chcę Cię znać”. 

 

1.  Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać, 

chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi dać. 

Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj. 

Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj. 

 

2. N ie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać, 

chodź do mnie, chodź do mnie rączkę mi dać. 

Prawą mi dasz, lewą mi dasz będziemy razem tańcować. 

Prawą mi dasz, lewą mi dasz będziemy razem tańcować. 

 

Środki dydaktyczne: Piosenka do pobrania w pliku. 

 

6. „Latawiec” – rozwiązywanie zagadki, ćwiczenie grafomotoryczne. 

Rodzic czyta zagadkę, dziecko odpowiada. 

 

Gdy wiatr wieje – wtedy lata, 

Może zrobić ci go tata. 

Dwa patyczki, papier, żyłka, 

W niebo frunie w sekund kilka. (latawiec) 

 
Arkadiusz Maćkowiak Źródło: A. Maćkowiak, „Zagadki logopedyczne. Szereg syczący i szumiący”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 201 0, s. 14 

 

7. Praca plastyczna „Latawiec” – dziecko rysuje latawiec po śladzie na dużej karcie 

grafomotorycznej. Na zakończenie koloruje obrazek według własnego pomysłu.  

Środki dydaktyczne: karta grafomotoryczna do pobrania w pliku. 

 
 


