
               KRĄG TEMATYCZNY: Kocham Cię, mamo! 

                                               Scenariusz zajęć 

                                            Wtorek 19.05.2020 

                                      Temat 170: Marzenia mojej mamy 

      

Cel główny:  

Rozwijanie i pogłębianie więzi rodzinnych. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych  

• wypowiada się na określony temat  

• wykonuje własne eksperymenty plastyczne  

• klasyfikuje przedmioty ze względu na ich przeznaczenie  

• uczestniczy w zabawie ruchowej 

• wykonuje ćwiczenia gimnastyczne kształtujące nawyk dbania o prawidłową postawę 

ciała  

• zna i nazywa figury geometryczne   

• słucha z uwagą czytanych wierszy  

Metody nauczania:  

• słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie, 

• oglądowe: pokaz, obserwacja, 

• czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka, 

• samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

Przebieg zajęć:  

„Slalom z piłką” – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.P.P.I.8                                                          

Dziecko prowadzi piłkę stopą, slalomem wzdłuż ustawionych kręgli, tak aby nie przewrócić 

żadnego z nich. 

„Slalom we wspięciu na palcach” – ćwiczenie wyprostne. P.P.I.8                                                                  

Dziecko we wspięciu na palcach, z rękoma w pozycji „skrzydełek”, przechodzą powoli 

slalomem wzdłuż ustawionych kręgli. 

 

 

 

 



WF Dla Dzieci Online #4 - Treningi dla Twojego Dziecka w Domu 

https://youtu.be/BaVn-HIZkiQ?list=RDCMUCOC9IfHv-_1f1f_a36WMC6Q 

 

 

Marzenie mojej mamy – omawianie wywiadów, które dzieci przeprowadziły z mamami, 

prezentacja odpowiedzi w formie rysunków.P.P.IV.2 

Moja mama… – zadanie plastyczne.P.P.IV.8                                                                                                

Zabawa zalecana z tatą. Dziecko otrzymuje kartkę A4 podzieloną na cztery równe części. 

Następnie rysuje według poleceń: W pierwszej części narysuj portret swojej mamy, w drugiej 

– kwiat, który kojarzy Ci się z mamą; w trzeciej – owoc, który mama lubi najbardziej; 

w czwartej – wyraź, jak kochasz swoją mamę (dziecko rysuje serduszka, całusy, kwiaty, 

tęczę). Zadania można zmienić w zależności od pomysłu. Po wykonaniu zadania 

proponujemy dziecku napisanie listu do swoich mam. Prowadzący rozpoczyna zdanie, 

a dzieci mają je dokończyć, np. Gdybym był czarodziejem… Rodzic spisuje pomysły dziecka 

na odwrocie kartki „Moja mama…”. Następnie dziecko składa ją na cztery części i wkłada do 

zaadresowanej kopert ze znaczkami pocztowymi, które rodzic zakupuje na poczcie.  

Pomoce: kartki A4 podzielone na cztery części dla każdego dziecka, kredki, pastele, koperty 

z adresem i znaczkiem pocztowym. 

Marzenia mam – zabawa edukacyjna z kartą pracy.P.P.IV.12                                                                    

Dziecko wykonuje opowiadanie o marzeniach mam przedstawionych na obrazkach, łączą 

elementy, które mogą się wiązać z tymi marzeniami oraz przyporządkowują je do 

odpowiedniej mamy. Dodatkowo rysują znaczek przy obrazkach, których nazwy zaczynają 

się tą samą głoską.  

Pomoce: Karta Pracy 4 s. 28, kredki 

https://youtu.be/BaVn-HIZkiQ?list=RDCMUCOC9IfHv-_1f1f_a36WMC6Q
https://www.youtube.com/embed/BaVn-HIZkiQ?feature=oembed


Na łące – zabawa naśladowcza.P.P.I.5                                                                                                   

Dziecko wyobraża sobie, że dywan to wielka słoneczna łąka, a ono po niej spaceruje (w tle 

słychać spokojną muzykę lub odgłosy łąki). Naśladuje owady żyjące na majowej łące – 

motyle, pszczoły, muchy, ważki. Kładą się na łące i wpatrują w niebo, wsłuchując się w ciszy 

w muzykę łąki. Gonią kolorowe motyle, wąchają i zrywają kwiaty, tworząc bukiet dla mamy.  

Mozaikowe układanki – zabawa konstrukcyjna, układanie kompozycji z kolorowych 

elementów.P.P.IV.12                                                                                                                                          

Dziecko wypycha trójkąty z mozaiki i układa z nich wzory według własnej inwencji. 

Nazywają swoje kompozycje. Po zabawie umieszczają trójkąty w podpisanych kopertach.  

Pomoce: W „Mozaikowe układanki”, podpisane koperty 

A teraz zapraszam do udziału w zabawie paluszkowej "Pajączki" 

 

Zabawa paluszkowa Pajączki - zabawa logopedyczna 

https://youtu.be/uJbzosrJXsk 

Zabawy stolikowe według inwencji dzieci.P.P.III.5                                                                                        

Dziecko układa puzzle, układanki, gra w gry planszowe.  

Pomoce: puzzle, gry, układanki 

Kreatywne słuchanie wierszyków.P.P.III.8                                                                                             

Dziecko słuchają znanych i lubianych wierszy, np. J. Brzechwy, J. Tuwima. Rodzic 

proponuje zabawę w rymowanie, np. podczas czytania dzieci dopowiadają brakujące słowa.  

Zabawy dowolne: 

www.lulek.tv 

www.buliba.pl 

https://youtu.be/uJbzosrJXsk
http://www.lulek.tv/
http://www.buliba.pl/
https://www.youtube.com/embed/uJbzosrJXsk?feature=oembed


www.dziecionline.pl 

www.dla-dzieci.com.pl 

www.domowyprzedszkolak.pl 

http://opiekun.pl/strony-dla-dzieci.htm 

http://matzoo.pl 

 

http://www.dziecionline.pl/
http://www.dla-dzieci.com.pl/
http://www.domowyprzedszkolak.pl/
http://opiekun.pl/strony-dla-dzieci.htm
http://matzoo.pl/

