
Scenariusz zajęć –czwartek, 21 maja 

Krąg tematyczny: Moja mama jest kochana 

Temat 169: Uśmiechy dla mamy! 

 

1. Mamo, zobacz, jacy jesteśmy sprawni! – zestaw ćwiczeń porannych. 

Tak sprawne są moje ręce – zabawa ruchowa.                                                                                 

Dziecko unosi wyprostowane ręce, trzymając nad głową woreczek gimnastyczny. Wykonuje 

naprzemienne krążenia ramion w przód. Kiedy jedna ręka wykonuje krążenie, druga – 

uniesiona – trzyma woreczek nad głową. Należy wykonać osiem krążeń każdą ręką.  

Tak sprawne są moje nogi – zabawa ruchowa.                                                                             

Dziecko unosi w przód ugiętą w kolanie nogę i układa na niej woreczek. Wykonuje krążenia 

kolanem w taki sposób, aby nie zrzucić woreczka. Należy wykonać cztery krążenia każdą z 

nóg. 

Jestem sprawny – zabawa ruchowa.                                                                                            

Dziecko wykonuje skłon w przód, układa woreczek na podłodze i prostuje się. Następnie 

wykonuje kolejny skłon, chwyta woreczek w dłonie i podnosi go nad głowę. Ćwiczenie 

należy powtórzyć osiem razy.  

Jestem sprytny – zabawa ruchowa.                                                                                              

Dziecko trzyma woreczek w jednej dłoni i rozkłada wyprostowane ręce na boki. Następnie 

unosi nogę ugiętą w kolanie i przekłada woreczek pod kolanem do drugiej dłoni. Wraca do 

pozycji wyjściowej, trzymając woreczek w drugiej dłoni. Ćwiczenie należy powtórzyć osiem 

razy.  

Jestem skoordynowany – zabawa ruchowa.                                                                                   

Dziecko przekłada woreczek z dłoni do dłoni wokół bioder, raz z przodu, a raz z tyłu. 

Ćwiczenie należy powtórzyć osiem razy.  

Tak pracuje mój brzuszek – zabawa ruchowa.                                                                              

Dziecko układa się na plecach na dywanie. Układa sobie woreczek na brzuchu. Na sygnał 

napina mięśnie brzucha w taki sposób, aby woreczek uniosły się w górę. Po chwili rozluźniają 

mięśnie. Ćwiczenie należy powtórzyć osiem razy.  

Mam prosty kręgosłup – zabawa ruchowa.                                                                               

Dziecko układa sobie woreczek na głowie i prostuje kręgosłup. Spaceruje swobodnie po całej 

sali z woreczkiem na głowie. Jeżeli woreczek upadnie, można go podnieść, chwytając 

palcami stóp. 

Potrafię odpoczywać – zabawa relaksacyjna.                                                                            

Dziecko układa woreczek na podłodze. Następnie kładzie się na plecach i układa głowę na 



woreczku (jak na poduszce). Dziecko zamyka oczy i przez chwilę wyobraża sobie, że leży w 

ciepłym i przytulnym łóżku. Wykonuje wdech nosem i wydech ustami.                                                                                      

Środki dydaktyczne: bębenek, woreczki gimnastyczne 

2. Dokąd pójdę na spacer z mamą? – zabawa słuchowa.                                                         

Do tej zabawy rodzic wykorzystuje głośnik bez- przewodowy lub dyktafon. Za jego 

pomocą będzie odtwarzać pojedyncze nagrania odgłosów łąki. Dziecko ma za zadanie 

uważnie wsłuchać się w odgłosy i odnaleźć ukryty w sali głośnik. Po wskazaniu miejsca, w 

którym został on ukryty, dziecko siada na dywanie.                                                                  

Środki dydaktyczne: głośnik bezprzewodowy lub dyktafon, nagrania odgłosów łąki  

 

3. Czy przyjemnie jest odpoczywać na łące? – zabawa relaksacyjna.                                  

Rodzic ponownie odtwarza nagranie łąkowych odgłosów, a dziecko przyjmuje dowolną 

pozycje i wyobraża sobie siebie i swoją mamę w czasie spaceru na łące. Po wysłuchaniu 

nagrania dziecko może opowiedzieć, co ciekawego wydarzyło się podczas tej wyobrażonej 

wycieczki.                                                                                                                               

Środki dydaktyczne: głośnik bezprzewodowy, nagrania odgłosów przyrody na łące  

 

4. Z kwiatka na kwiatek – zabawa sensoryczna.                                                              

Rodzic rozkłada na dywanie duży arkusz sztucznej trawy lub inny szorstki materiał. Na 

tym podłożu układa różnokolorowe okrągłe arkusze bibuły o średnicy ok. 20 cm, (ok. 120 

sztuk). Dziecko spaceruje po materiale bez butów i skarpetek. Gdy rodzic da sygnał, 

dziecko ustawia się na kolorowych krążkach z bibuły i palcami stóp próbuje zmarszczyć 

bibułę i zgnieść ją w kulkę. Po chwili dziecko wraca do spaceru po trawie. Zabawę można 

powtarzać, dopóki wszystkie krążki nie zostaną zamienione w kulki z bibuły.                      

Środki dydaktyczne: sztuczna trawa lub inny szorstki materiał, różnokolorowe kółka z 

bibuły 

 

5. Zbieramy kwiaty dla mamy – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                             

Dziecko spaceruje między kwiatami (kulkami z bibuły). Na sygnał dany przez rodzica 

zbiera kwiaty w określonym kolorze i umieszcza je w koszyku oznaczonym kropką w 

takim samym kolorze.                                                                                                         

Środki dydaktyczne: kulki z bibuły, koszyki oznaczone kolorami 

 

6. Wianki z kwiatów – układanie konsekwentnych serii.                                                    

Rodzic rozkłada na dywanie wstążkę w kolorze zielonym. Zachęca dziecko do wspólnego 

stworzenia wianka dla mamy. Na początek układa na przemian kwiaty (kulki z bibuły) w 

dwóch kolorach i prosi przedszkolaka o dokończenie wianka. Następnie tworzy kolejny 

wzór, o nieco bardziej skomplikowanym układzie, a dziecko stara się ułożyć kolejne 

fragmenty, zgodnie z podanym wzorem. Na zakończenie rodzic wykonuje ze wstążki 

obręcz, i układa „kwiaty” na obwodzie. Dziecko może zauważyć, że elementy układane na 

obwodzie koła również mogą się powtarzać.                                                                            

Środki dydaktyczne: zielona wstążka, kulki z bibuły w różnych kolorach 



7. Portret mojej mamy – zabawa utrwalająca umiejętność układania konsekwentnych 

serii.                                                                                                                                          

Dziecko nakleja brakujące kwiaty na wianku w kartach pracy. W stworzeniu właściwego 

układu mogą pomóc kontury umieszczone w miejscu brakujących fragmentów. Wewnątrz 

kompozycji dziecko rysuje portret swojej mamy.                                                                      

Środki dydaktyczne: KP4 s. 21 

 

8. Robimy wianek z kwiatów – zabawa plastyczna, tworzenie kompozycji.                                

Dziecko otrzymuje zielone wstążki o długości ok. 1 m. Przykleja do nich kwiaty z bibuły, 

które pozostały z zajęć głównych. Jeżeli zabraknie kulek, dziecko może samodzielnie 

wykonać dodatkowe sztuki poprzez zagniatanie kawałków bibuły. Dziecko może układać 

rytmy rozpoczęte przez rodzica lub tworzyć samodzielne kompozycje. Przed rozpoczęciem 

układania kwiatów dziecko zaznacza miejsca na wstążce, od których powinny rozpocząć i 

zakończyć naklejanie, aby można było swobodnie wiązać wstążkę na szyi. Po wyschnięciu 

kleju związuje się dwa końce wstążki i wianki można zakładać na szyję niczym korale.     

Środki dydaktyczne: zielone wstążki o szerokości 1,5 cm i długości 100 cm, kulki z 

kolorowej bibuły, klej typu wikol 

 


