
Scenariusz zajęć –środa, 27 maja 

Krąg tematyczny: Duże i małe rodziny w akcji 

Temat 173: Raz, dwa – rodzina na sto dwa!  

 

1. Jak bawią się foki? – zabawa z elementem rzutu.                                                                             

Rodzic wyznacza na podłodze linię startu za pomocą taśmy malarskiej. Za linią ustawiają 

się dziecko – foka z woreczkiem. Rodzic stoi przed dzieckiem w odległości około dwóch 

metrów i trzyma w ręku dużą obręcz. Dziecko próbuje przerzucić woreczek przez obręcz 

raz jedną raz drugą ręką – płetwą. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

2. Kalambury – zagadki słowno-obrazkowe.                                                                                

Rodzic lub dziecko opisuje słowami lub ruchem wybrane zwierzątko, nie podając jego 

nazwy, a druga osoba odgaduje, o jakie zwierzątko chodzi. Dziecko wybiera właściwy 

obrazek.                                                                                                                                      

Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające różne znane dzieciom zwierzęta 

 

3. Wesołe rodzinki – zestaw ćwiczeń porannych. 

Krok do przodu.                                                                                                                        

Rodzic rozpoczyna zabawę, wydając komendy, np.: Krok do przodu robi dziecko, które ma 

dziś spódniczkę. Krok do przodu robi dziecko, które dziś jechało samochodem. Krok do 

przodu robi dziecko, które dziś ma spodnie. Krok do przodu robi dziecko, które ma dziś dobry 

humor. 

Wiewiórka do dziupli.                                                                                                                     

Na podłodze rozłożone są kółka. Dziecko – wiewiórka spaceruje po sali – parku w różnych 

kierunkach, zatrzymuje się, nasłuchuje. Na hasło: Mama woła! wiewiórka wskakuje do kółka 

– dziupli.  

Zwierzątka na spacerze.                                                                                                           

Dziecko stoi na dywanie. Rodzic pokazuje rysunek znanego dziecku zwierzątka (np. psa, 

kota, biedronki, konia). Dziecko naśladuje ruchem sposób poruszania się pokazanego 

zwierzątka.  

Środki dydaktyczne: kółka, rysunki znanych dzieciom zwierząt 

4. Moja rodzina – inscenizacja z wykorzystaniem sylwet.                                                      

Rodzic zaprasza dziecko na przedstawienie. Dziecko zajmuje miejsce przed sceną. Rodzic 

ilustruje treść wiersza za pomocą sylwet przedstawiających członków rodziny: mamę, tatę, 

dwoje dzieci, babcię, dziadka, kota. Dziecko przypomina, jak należy zachowywać się 

podczas oglądania przedstawienia (nie rozmawiamy, nie przeszkadzamy innym dzieciom, 

nie kręcimy się). 



Moja rodzina Mama, tata oraz brat to rodzina – to mój świat. Wszyscy razem się kochamy, 

bardzo sobie pomagamy. Mama jest od przytulania i buziaków nam dawania. Tata nosi nas na 

rękach, chociaż czasem trochę stęka. Brat choć starszy, to jest miły. Ma odwagę, dużo siły. 

Wciąż wymyśla fajne sprawy i zadania, i zabawy. Mruczek to rodzinny kotek, który zabrał 

babci motek, lecz nie zrobił z wełny szala, tylko z motkiem długo szalał. Babcia z dziadkiem 

przyjeżdżają i nas wtedy zabierają na pikniki i spacery, hulajnogi i rowery. Gdy rodzinka jest 

w komplecie, to nie często – sami wiecie… Wtedy teatr odwiedzamy albo razem w scrabble 

gramy. I tak mija nam ten czas. Raz jest kino, a raz las. Lecz nieważne, co robimy. Razem 

dobrze się bawimy.                                                                                                                                                       

Po obejrzeniu przedstawienia rodzic zadaje dziecku pytania: Kto należy do rodziny chłopca? 

Co rodzina lubi robić razem? Co dzieci robią z babcią i dziadkiem? Czy chłopiec lubi swoją 

rodzinę?. Rodzic zaprasza dziecko do przedstawienia własnej rodziny z wykorzystaniem 

sylwet.                                                                                                                                               

Środki dydaktyczne: scena teatralna, sylwety do przedstawienia: rodzice, babcia, dziadek, 

rodzeństwo, kot 

5. Co robimy z mamą i tatą – zabawa słownikowa, uzupełnianie i opowiadanie 

historyjki obrazkowej.                                                                                                             

Dziecko opowiada, co widzi na obrazku. Uzupełnia braki w obrazkach elementami z 

wyklejanki. Mówi, co robią rodzice, co robią dzieci na pierwszym, a co na ostatnim 

obrazku. Wyraża swoje emocje, mówiąc, czy podoba im się wspólna zabawa z rodzicami. 

Rodzic dopytuje: Czy ty też lubisz wykonywać z rodziną podobne prace?.                                 

Środki dydaktyczne:KP4 s. 24 

 

6. Co robią zwierzęta – zabawa matematyczna. Dziecko porusza się po sali w rytm 

muzyki. Na przerwę w muzyce rodzic pokazuje obrazek zwierzęcia i mówi, co ono robi i 

ile razy, a dziecko reaguje, podskakując, np.: Krowa muczy tyle razy (trzy tupnięcia) – 

dziecko podskakuje trzy razy; Koń macha łbem tyle razy (cztery klaśnięcia) – dziecko 

podskakuje cztery razy; Owca beczy tyle razy (pięć klaśnięć) – dziecko podskakuje pięć 

razy.                                                                                                                                           

Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające znane dzieciom zwierzęta, dowolna muzyka 

 

7. Rodzina – zabawa paluszkowa.                                                                                                 

Dziecko recytuje treść wierszyka, pokazując jednocześnie palce dłoni, zaczynając od 

kciuka: Ten pierwszy to dziadziuś (kciuk) A obok – babusia (palec wskazujący) 

Największy to tatuś (palec środkowy) A przy nim mamusia (palec serdeczny) A to jest 

dziecinka mała (palec mały) A to jest dziecinka mała. Tralala la lala lala… A to – moja 

rączka cała (cała dłoń) Tralalala lala lala… 

 

8. Znajdź swój domek – zabawa pobudzająco-hamująca.                                                                 

Dziecko układa na podłodze małe obręcze i wchodzi do środka – do domków. Gdy usłyszy 

muzykę graną na tamburynie, wybiega z domku i porusza się po podłodze. Na przerwę w 

muzyce odnajduje swój domek i staje nieruchomo. 

 


