
Krąg tematyczny: Moja rodzina. 

Scenariusz zajęć: Domowi pupile. 

Data: 14.05.2020r. 

 
 

 

Cele ogólne: 

– wdrażanie do uważnego słuchania oraz skupiania uwagi 

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na konkretny temat 

– wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych 

– pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej 

 

 

 

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

 

 

 

Przebieg zajęć: 

1. Rozpoczęcie „Powitanie” – zabawa integracyjna; witanie się różnymi częściami ciała: 

palcami, stopami, łokciami, głowami itp. 

 

2. „Spacer z mamą, spacer z tatą” – utrwalenie zabawy orientacyjno-porządkowej. 

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: „Na kanapie” – słuchanie wiersza J.L. Kerna; swobodne wypowiadanie 

się na temat treści utworu; następnie dziecko podejmuje próby samodzielnego 

opowiadania o swoich zwierzątkach domowych. 

 

Na kanapie 

Kto to chrapie 

Na kanapie? 

Kto się w ucho 

Przez sen drapie? 

Kto, gdy zły, 

To szczerzy k 

Koty? 

Kto pantofle 

Gryzie pana? 

Na mleczarkę 

Szczeka z rana? 

Kto się z dziećmi 

Bawi zgodnie? 

A złodzieja cap! 

Za spodnie? 

Wiecie, kto to? 

No, to sza! 

Po co budzić 

Ze snu psa… 

 



Ludwik Jerzy Kern L. J. Kern, „Na kanapie” [w:] A. Ożyńska-Zborowska „Antologia literatury dla najmłodszych”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2002, 

s. 251 

 

4. „Zabawa z psem” – zabawa usprawniająca aparat artykulacyjny. 

Dziecko siedzi przed lustrem lub trzyma w dłoniach małe lusterko. Przed rozpoczęciem zabawy 

rodzic wyjaśnia, że dziecięcy język zamienił się w wesołego pieska. Rodzic opowiada historyjkę i 

demonstruje ćwiczenia. Dziecko je powtarza. 

 

Piesek biega za piłeczką (zataczamy kółeczka, przesuwając czubek języka po górnych, następnie 

po dolnych zębach, kilka razy w lewą, potem w prawą stronę), wesoło podskakuje (dotykamy 

czubkiem języka raz górnych, a raz dolnych zębów), głośno szczeka (naśladujmy szczekanie: hau, 

hau, hau), macha ogonkiem (przesuwamy język od jedno do drugiego kącika ust). Po wesołej 

zabawie odpoczywa (naśladujemy chrapanie). Środki dydaktyczne: lustro lub małe lustereczko. 

 

5. „Spacer z pieskiem” – zabawa ruchowa ze sznurkiem. 

Dziecko spaceruje po dywanie, trzyma w ręku smycz, czyli sznurek. Wyobraża sobie, że idzie na 

spacer z pieskiem. Porusza się zgodnie z instrukcjami podanymi przez rodzica: wolno, szybko, 

zatrzymuje się, pociąga sznurek energicznie w górę, gdy piesek podskakuje.  

Środki dydaktyczne: sznurek. 

 

6. Praca plastyczna „Kotek” - składanie origami wg instrukcji rodzica. 

Dziecko otrzymuje dwie kartki w kształcie kwadratów o boku około 10 cm. Rozpoczynamy od 

zrobienia tułowia. Składamy kwadrat po przekątnej na pół, tworząc trójkąt. Jeden koniec 

zawijamy pod spód, tworząc mały ogonek. Następnie składamy drugi kwadrat, tworząc trójkąt. 

Układamy najszerszą podstawą do siebie, a wierzchołek zaginamy na wierzch tak, żeby dotknął 

podstawy. Boki zaginamy do tyłu, tworząc uszy kota. Na zakończenie sklejamy głowę i tułów 

oraz doklejamy lub dorysowujemy oczy, nos, wąsy. 

Środki dydaktyczne: 2x kwadraty o bokach około 10 cm , klej, mazaki, kredki. 

 

7. Dodatkowo „Kotek” - puzzle. 

Środki dydaktyczne: puzzle do pobrania w pliku. 


