
KRĄG TEMATYCZNY: Duże i małe rodziny w akcji 

                                                                    Scenariusz zajęć 

                                               Wtorek 26.05.2020 

                         Temat 175: Rodzina jest najważniejsza! 

      

Cel główny: 

"Moja rodzina" zabawy utrwalające wiadomości o rodzinie 

Cele szczegółowe: 

Dziecko:  

• nawleka makaron odpowiednio ukształtowanym chwytem dłoni 

• nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami  

społecznymi,  np. szacunek do dzieci i dorosłych 

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych oraz zabawach ruchowych również 

z przyborami  

• recytuje wiersze  

• odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny i grupy przedszkolnej  

• rozróżnia podstawowe figury geometryczne     

• rozpoznaje modele monet o niskich nominałach  

• posługuje się liczebnikami porządkowymi  

Metody nauczania:  

 słowne: rozmowa, instrukcja słowna, opowiadanie,                                                                    

 czynne: zadanie stawiane do wykonania, kierowanie własną działalnością dziecka 

 samodzielnych doświadczeń, instrukcje i objaśnienia, twórcza aktywność 

Przebieg zajęć: 

Sprzątamy – zabawa z gąbka do mycia naczyń.P.P.I.5 

Na podłodze leży gąbka. Dziecko robi 3 przysiady. Na wyprostowanych kolanach robi 5 

skłonów, podnosząc gąbkę z podłogi, a następnie ją upuszczając. Przekłada gąbkę pod 

kolanami, z ręki do ręki. Kładzie gąbkę na stopie i podrzuca ją do góry. Podskakuje obunóż z 

gąbką między kolanami. W staniu rozkrocznym rzuca gąbką między nogami w tył. Podnosi i 

znowu rzuca. Rzuca gąbkę o góry i łapie. Wrzuca gąbkę do miski. 

Zestaw „Rodzinna gimnastyka” P.P.I.5           

Stop – zabawa orientacyjno-porządkowa:                                                                                          

Dziecko biegają swobodnie po sali. Na hasło: Stop! – staje nieruchomo w miejscu. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. Za każdym razem dziecko stara się przyjąć inną pozycję.  



Dorośli i dzieci – ćwiczenie dużych grup mięśniowych: P.P.I.5                                                                 

Dziecko maszeruje swobodnie po pokoju. Na hasło: Dorośli! wspina się na palce, wyciągając 

w górę ręce. Na hasło: Dzieci! – idzie w przysiadzie.  

Upuść woreczek – ćwiczenia tułowia:P.P.I.8                                                                                               

Dziecko stoi przed woreczkiem.( skarpetka wypełniona ryżem) Na sygnał rodzica dziecko 

podnosi woreczek, kładzie na głowie i wykonuje skłon w przód, tak aby woreczek spadły. 

Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.  

Tak i nie – ćwiczenia mięśni szyi:P.P.I.8                                                                                                    

Dziecko stoi swobodnie. Na hasło: Tak! kiwa głową naprzemiennie do góry i dołu. Na hasło: 

Nie! – kiwa głową naprzemiennie w prawo i w lewo.  

Wyciszenie – marsz po obwodzie koła:P.P.I.5                                                                                        

Dziecko maszerują po obwodzie koła raz w lewą, raz w prawą stronę.  

Makaronowe naszyjniki – ćwiczenie małej motoryki. P.P.I.7                                                                    

Dziecko tworzy naszyjnik z ułożonego przed nim różnego rodzaju makaronu, nawlekając go 

na nitki. Naszyjnik mogą podarować dowolnemu członkowi rodziny, wymyślając specjalny 

komplement.  

Pomoce: makaron w różnych kształtach, nitka  

Relacje w rodzinie – burza mózgów.P.P.II.6                                                                                              

Dziecko odpowiada na pytania: Jak można zadbać o relacje w rodzinie? Co jest ważne 

we wzajemnych kontaktach między jej członkami? Czy myślenie tylko o sobie może prowadzić 

do dobrych relacji?. Rodzic może zadawać pytania pomocnicze, tak aby dziecko 

samodzielnie doszło do wniosku, że w rodzinie bardzo istotne jest wspólne spędzanie czasu 

wolnego, relacje oparte na wzajemnym szacunku, okazywanie sobie uczuć, szanowanie 

domowników i nieprzeszkadzanie im w pracy lub wypoczynku, wspólna zabawa, 

kultywowanie świąt i tradycji rodzinnych. 

„A ja rosnę!” – rozmowa oraz nauka fragmentu wiersza N. Usenko na pamięćP.P.IV.5 

       A ja rosnę! 

Był raz sobie w pewnym mieście mały chłopczyk,                                                                                       

który nosił bardzo śmieszne majtki w kratkę.                                                                                      

Lubił samochody, klocki, różne gry i dobranocki.                                                                                    

Rósł i rósł, aż wreszcie został… moim dziadkiem! 

Była sobie raz dziewczynka z kucykami.                                                                                                                  

Była taką roztargnioną, małą gapcią…                                                                                                

Ciągle sobie coś śpiewała, malowała, rysowała.                                                                                     

Rosła, rosła, aż została… moją babcią! 

A mój tata był maluchem – budowniczym.                                                                                         

Ciągle stawiał z klocków zamki oraz wieże.                                                                                           

Wyrósł, został architektem, robi projekt za projektem                                                                          

i buduje piękne domy… w komputerze! 



Moja mama, gdy malutką dzidzią była,                                                                                                

misie wciąż bandażowała i leczyła.                                                                                                           

Aż została… kim? Zgadniecie? Panią doktor!                                                                                        

Leczy dzieci!                                                                                                                                      

Wszyscy lubią ją, bo jest okropnie miła! 

A ja rosnę w dzień i w nocy!                                                                                                                       

Lubię psy i samochody, umiem skakać i rysować,                                                                              

szybko biegać i jeść lody.                                                                                                                           

Jeszcze nie wiem, kim zostanę.                                                                                                              

Może ktoś mi coś podpowie?                                                                                                                          

Jak wyrosnę z nowych butów, będę duży i się dowiem!!!  

Natalia Usenko Źródło: „Entliczek. Książka 5-latka”, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 

2017, s. 82. 

Prowadzący recytuje wiersz. Następnie dziecko odpowiada na pytania: Kim został chłopiec, 

który nosił śmieszne majtki w kratkę? Kto był gapcią w wierszu? Jaki zawód wykonuje tata 

budowniczy? Kogo w dzieciństwie leczyła mama chłopca? Co lubi robić chłopiec, który 

opowiada w wierszu?. Dziecko powtarza za prowadzącym ostatnią zwrotkę wiersza, raz 

cicho, raz głośno, wolno, szybko. 

Znajdź coś w kształcie… – zabawa orientacyjno-porządkowa.P.P.IV.12                                                          
Dziecko stoi swobodnie na dywanie. Na hasło: Znajdź coś w kształcie koła! – dziecko szuka 

przedmiotów w kształcie koła. Rodzic podchodzi do dziecka z wyciętym dużym kształtem, 

w tym przypadku kołem, i porównuje, czy wskazany przedmiot rzeczywiście jest podobny do 

koła. Następnie prowadzący prosi, aby dzieci poszukały przedmiotów innego kształtu, za 

każdym razem wypowiadając słowa: Znajdź coś w kształcie….  

Przedmioty w kształcie figur geometrycznych – zabawa edukacyjna z kartą pracy.P.P.IV.15                       

Dziecko wskazuje i nazywa rysunki przedmiotów, które kształtem przypominają koło, trójkąt 

i prostokąt. Następnie liczy te przedmioty, które kształtem przypominają określoną figurę, 

i dorysowują tyle samo kropek w odpowiedniej ramce.  

Pomoce Karta pracy 4 s. 34, kredki 

Kolorowa sól – zabawa badawcza. P.P.IV.11                                                                                                

Dziecko siedzi przy stoliku. Rodzic pokazuje dziecku sól i zadaje pytania: Czy wiesz, co to 

jest? Jak pachnie? Jak smakuje? Czy wiecie, co zrobić, aby zafarbować sól na różne kolory? ( 

dziecko może powąchać sól). W zależności od odpowiedzi rodzic próbuje zafarbować sól 

według propozycji dzieci. Gdy czynność ta się nie udaje (soli nie można zafarbować farbami, 

mazakami i kredkami), rodzic pokazuje dziecku kredę i zaprasza do wspólnego barwienia. 

Dziecko przy stoliku, po kolei wsypuje sól do swoich miseczek i wybiera kolor kredy. 

Następnie rodzic pokazuje, że kiedy rysujemy kredą po soli, sól zmienia swoją barwę.  Po 

zabarwieniu wsypuje sól do buteleczek, tworząc barwny obrazek. Dziecko może mieć 

dowolną liczbę kolorów soli  (w zależności od rodzaju kredy sól może uzyskiwać różne 

natężenie barwy).  

Pomoce: sól, kolorowe kredy, mazaki, farby plakatowe, jednorazowa miseczki plastikowe, szklana butelka 

z dużym otworem, łyżeczki  



Zabawa w sklep – zabawa matematyczna, ćwiczenie umiejętności liczenia.P.P.IV.17                             

Rodzic prezentuje monety i guziki. Dziecko opowiada o nominałach monet i wspólnie z 

rodzicem ustala że mniejsze guziki kosztują 1 i 2 grosze, natomiast większe guziki są po 

5 groszy. Dziecko z rodzicem lub starszym rodzeństwem tworzą pary: jedno będzie 

sprzedawcą, drugie – kupującym. „Sprzedawca” ma guziki różnej wielkości, natomiast 

„kupujący” dysponuje monetami. Dziecko bawi się w sklep: prowadzący obserwuje zabawę 

i sprawdza wyniki działań dziecka. Na hasło: Zamiana!  zmieniamy się rolami.  

Pomoce: monety 1-, 2- i 5-groszowe, guziki  

Gdzie jest guzik? – ćwiczenia matematyczne. P.P.IV.15                                                                          

Rodzic pokazuje dziecku pięć kubków: pod jeden wkłada guzik i przykrywa go. Dziecko 

odpowiada za każdym razem na pytanie: Pod którym kubkiem jest guzik? (na przykład pod 

trzecim). Następnie na oczach dziecka przemieszcza kubki z guzikiem i zadaje jeszcze raz to 

samo pytanie. Zabawę można modyfikować według własnego pomysłu, wprowadzać 

elementy dodawania i odejmowania.  

Pomoce: kubki plastikowe, guziki różnej wielkości 

Zabawy dowolne 

Wiosenne gry i łamigłówki. Interaktywna zabawa: 

https://youtu.be/T53SX7H_bgk 

Zabawy matematyczne dla dzieci 

https://youtu.be/3aK8gWNWQNo 

 

 

https://youtu.be/T53SX7H_bgk
https://youtu.be/3aK8gWNWQNo

