
               KRĄG TEMATYCZNY: Kocham Cię, mamo! 

                                                                 Scenariusz zajęć 

                                           Czwartek 21.05.2020 

                                 Temat 171: Przygoda z mamą 

      

Cel główny:  

Wyrażanie uczuć: miłości, szacunku, przywiązania do mamy. Stwarzanie warunków do 

różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań. 

Cele szczegółowe:  

• bierze udział w zabawie ruchowej  

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych  

• odczuwa swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej  

• przedstawia swoje uczucia i emocje  

• komunikuje się z drugą osobą w zabawie  

• sprząta salę po zajęciach  

• zna i nazywa figury geometryczne   

• respektuje zasady, dba o bezpieczeństwo swoje i rówieśników 

Dziecko:  

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:  

Dziecko rozstawia krzesełka w różnych miejscach pokoju, zachowując odległość między 

nimi. 

 „Usiądź na krzesełku” – zabawa orientacyjno-porządkowa.P.P.I.8                                                                           

Dziecko biega między ustawionymi w dowolnych miejscach krzesełkami. Rodzic określa 

tempo biegu, wystukując rytm na bębenku (plastikowa miseczka oraz drewniana łyżka). Na 

hasło: Usiądź na krzesełku – dzieci siadają na najbliższym krześle. Ćwiczenie powtarzamy 

kilka razy. 

„Powódź” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.P.P.I.8                                                                          

Dziecko we wspięciu na palcach maszeruje po sali między krzesełkami. Na hasło: Powódź – 

staje obunóż na najbliższym krzesełku. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

 

 



Potańczmy trochę...P.P.I.5 

Włączamy i ruszamy się według instrukcji :) 

Monika Kluza Mini warsztat muzyczny https://youtu.be/eXTBJkvsWsk 

 

Zabawy z mamą P.P. III.1; II.4;III.9                                                       .                                                             

Motylek – zabawa integracyjna z mamą. Do wspólnej zabawy możemy zaprosić tatusia oraz 

rodzeństwo. Rodzic włącza muzykę i mówi, że złapał motylka. „Podaje go” delikatnie drugiej 

osobie. Zabawa polega na przekazywaniu wyimaginowanego „motylka” kolejnej osobie, tak 

by „motylek” nie uciekł z rąk. Na zakończenie zabawy dziecko „wypuszcza motylka” na 

wolność.  

"Dziadek do Orzechów" Taniec Pastuszków – YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=KCsAv_HpRAc 

 

Pomoce: CD Utwory nr 23 „Taniec pastuszków” 

https://youtu.be/eXTBJkvsWsk
https://www.youtube.com/watch?v=KCsAv_HpRAc
https://www.youtube.com/embed/eXTBJkvsWsk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/KCsAv_HpRAc?feature=oembed


Zagadka cyfrowo-literowa.                                                                                                             

Dziecko siedzi przy stoliku, na której leżą kolorowe kwiaty w wazonie. Na jednej stronie 

kwiatów są cyfry 1–10, na drugiej – litery tworzące napis. Dzieci ustalają kolejność cyfr od 

najmniejszej do największej. Kolejno odwracając kwiaty, tworzą w rzędzie życzenia dla 

mamy. Na końcu życzeń dokładamy znak interpunkcyjny. Dziecko odczytują zdanie, 

następnie odwraca się do mam, mówiąc: Sto lat, mamo!  

Pomoce: kolorowe kwiaty (z jednej strony z cyframi, z drugiej literami) 

Mamy mamy – recytacja rymowanki dla mamy. 

Mamy mamy 

Mama mamę swoją ma,                                                                                                                      

swoją mamę mam i ja.                                                                                                                         

Mama tu, mama tam,                                                                                                                                        

ty masz mamę i ja mam. (…)                                                                                                               

Wszyscy jedną prawdę znamy:                                                                                                        

wszyscy swoje mamy mamy!                         

                                                                Romualda Romanowska 

 

Współpraca z mamą – zabawy edukacyjne z kartą pracy z udziałem mam.                                    

Mamy odczytują polecenia i kontrolują pracę swoich dzieci. Zadaniem dzieci jest 

doprowadzenie pary (dziecka i mamy) do końca ścieżki w taki sposób, by zebrali jak 

najwięcej potrzebnych im przedmiotów. Następnie dzieci kolorują obrazek według podanego 

kodu oraz wykonują ćwiczenie grafomotoryczne.  

Środki dydaktyczne: Karta pracy 4 s. 30–31, kredki 

Ruch! Ruch! Ruch!Zapraszam Was do poćwiczenia z Panią Anną Kołodziej i jej synkiem 

Dawidem z programu „Sprintem do maratonu”. 

Gimnastyka w domu i w przedszkolu – propozycja ćwiczeń 

https://youtu.be/OZ54i4ecwWA 

 

https://youtu.be/OZ54i4ecwWA
https://www.youtube.com/embed/OZ54i4ecwWA?feature=oembed


Zestaw sześciu ćwiczeń – propozycja gimnastyki: P.P.I.8 

 

1. Ręce wyciągnięte na boki, kręcenie kółek (od małych do coraz większych). 

2. Obracanie głową w lewo/w prawo. 

3. Rozkrok, skręt tułowia i dotknięcie ściany za plecami dłońmi. 

4. Podskoki w miejscu z jednoczesnym kręceniem dłońmi w nadgarstkach („skakanka 

widmo”). 

5. Klęk podparty, głowa uniesiona, grzbiet opuszczony; następnie grzbiet uniesiony, a głowa 

schowana między ramionami („koci grzbiet”). 

6. Siad prosty, ręce proste w łokciach, przyciąganie nóg do klatki piersiowej i powrót do 

pozycji wyjściowej. 

Mozaikowe układanki – zabawa z wykorzystaniem figur z „Wyprawki”. P.P.IV.12                                      

Dziecko układa z figur geometrycznych różne wzory według własnego pomysłu.      

Pomoce: koperty z figurami geometrycznymi 

Zabawy dowolne 

Zabawy z wykorzystaniem drobnego sprzętu sportowego.  

Pomoce: skakanki, hula-hoop, guma do skakania 

Zabawy plastyczne kredą.P.P.I.5 

Pomoce: kolorowa kreda 

Zabawy z wykorzystaniem urządzeń terenowych – przypomnienie o zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa P.P.III.7 

Http://www.domowyprzedszkolak.pl/ 

http://www.dla-dzieci.com.pl/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/ 

 

 

http://www.domowyprzedszkolak.pl/
http://www.dla-dzieci.com.pl/
https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie/

