
KRĄG TEMATYCZNY: Duże i małe rodziny w akcji 

                                             Scenariusz zajęć 

                                          Piątek 29.05.2020 

                Temat 177: Kiedy jesteśmy dla siebie jak rodzina? 

      

Cel główny: 

Rozumie znaczenie słowa „Rodzina”, 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

• uczestniczy w ćwiczeniach porannych, ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach 

ruchowych  

• odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do grupy przedszkolnej  

• eksperymentuje przy użyciu różnych technik plastycznych  

• posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych  

• rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych 

odkryć   

• uważnie słucha i nadaje znaczenie swoim doświadczeniom  

• przejawia poczucie własnej wartości jako osoby 

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: 

„Niespodzianka dla mamy i taty” – zabawa naśladowcza.P.P.I.5 

Dzieci poruszają się swobodnie w różnych kierunkach. Zatrzymują się i na hasło: 

Porządkujemy zabawki! naśladują układanie zabawek na półce, wysoko i nisko. Na hasło: 

Wycieramy kurze! naśladują ruchem wycieranie kurzu, przykucają i wspinają się na palce. Na 

hasło: Opiekujemy się domowymi zwierzętami! naśladują nakładanie karmy, nalewanie 

wody, czyszczenie klatki. Po naśladowaniu każdej czynności następuje chwila swobodnego 

poruszania się. 

 

 

 

 

 



https://youtu.be/oD_4YBKMKFs 

 

Czy jesteście jak rodzina? – trening twórczego myślenia .P.P.III.2                                                            

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic zadaje pytania: Jak myślisz, czy grupa przedszkolna jest 

jak rodzina? Dlaczego tak myślisz?. Rodzic zwraca uwagę na fakt, że zarówno w rodzinie, jak 

i w grupie przedszkolnej odczuwamy różne emocje, spędzamy razem wiele czasu, mamy 

zasady i reguły, których powinniśmy przestrzegać. Warto również, abyśmy w obydwu 

miejscach szanowali i wspierali się nawzajem, tworzyli przyjazną atmosferę. 

Zestaw LXIV: Ćwiczenia ogólnorozwojowe P.P.I.5 

Pomoce: kocyki, piórka 

„W leżeniu przodem na kocyku między przeszkodami” – ćwiczenie mięśni grzbietu. 

Dziecko leżąc na brzuchu na kocyku, odpycha się rękami i wykonują ślizg między 

przeszkodami( np.kszesła) Po wykonaniu ćwiczenia wraca na swoje miejsca.  

 „W siadzie ugiętym na kocyku między przeszkodami” – ćwiczenie mięśni brzucha.           

Dziecko na złożonym na połowę kocyku, w siadzie ugiętym, z rękoma na kolanach, odpycha 

się stopami i przejeżdżają między przeszkodami, a następnie wracają na swoje miejsca.  

„Froterka” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.                                                                    

Rodzic daje dziecku  piórko. Dziecko składa kocyk, kładzie na nim piórko i swoje dłonie.  

Dziecko odpychając się z wyprostowanymi w kolanach nogami, przesuwa powoli kocyk tak, 

aby piórko z niego nie spadło.  

„Leniwa żabka” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.                                                               

Dziecko kucają na złożonych kocykach, dłońmi odpycha się od podłogi, nogi wraz 

z kocykiem przesuwa do przodu.  

„Hulajnoga” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.                                                                    

Dziecko składa kocyki tak, aby miało podłużny kształt. Jedną stopę stawia na kocyku, drugą 

https://youtu.be/oD_4YBKMKFs
https://www.youtube.com/embed/oD_4YBKMKFs?feature=oembed


odpycha się, jakby jechało na hulajnodze. Ćwiczenie wykonuje odpychając się raz prawą, raz 

lewą stopą.  

Moja grupa – grupowa praca plastyczna.P.P.IV.8  

Rodzic wprowadza dziecko w tematykę zajęć: Niedawno robiliśmy drzewo genealogiczne 

rodziny. Dzisiaj zrobimy drzewo grupy przedszkolnej! Nasze drzewo będzie przypominać ci, 

że jesteś członkiem społeczności przedszkolnej i wszyscy jesteście tak samo ważni 

i wspaniali.  Musicie też pamiętać o zasadach i regułach panujących w przedszkolu, 

wzajemnym wsparciu i szacunku. Rodzic podaje  duży brystol z narysowanym drzewem, 

dziecko z pomocą rodzica wpisuje swoje imię oraz imiona wszystkich koleżanek i kolegów  

Co pamiętamy? – swobodne wypowiedzi dziecka. P.P.IV.2                                                                     

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic prezentuje wykonane przedszkolne drzewo. Dziecko po 

kolei opowiada, co miłego pamiętają z pracy i zabawy jakie wspomnienia szczególnie utkwiły 

mu w pamięci z danym kolegą i koleżanką. Rysują obok imienia ozdobę swojego 

wspomnienia (np. kwiatek, serduszko, słoneczko). 

Tańce połamańce 

Piosenki dla dzieci. Spoko Loko - Tańce Połamańce 

https://youtu.be/MG6iPAU2b0I 

 

Znam literę „ó” – ćwiczenia grafomotoryczne na karcie pracy.P.P.IV.2                                                     

Dziecko siedzi na dywanie . Rodzic prezentuje małą i wielką literę „ó” i zadaje dziecku 

pytanie: Co przypomina wam kształt litery „ó”?. Dziecko rysuje literę palcem w powietrzu, 

a następnie na dywanie. Wyszukują literę „ó” w napisach, umieszczonych wcześniej przez 

Rodzica na dywanie, np. „ołówki”, „półki”, „stół”, „córka”, „miód”, „pokój”. Po wykonaniu 

zadania wyszukuje w gazetach litery „ó”, zaznaczając kołem.  Na zakończenie zajęć dzieci na 

karcie pracy rysują przedmioty po śladzie i opowiadają, co widzą na obrazkach. Otacza pętlą 

https://youtu.be/MG6iPAU2b0I
https://www.youtube.com/embed/MG6iPAU2b0I?feature=oembed


wszystkie litery „ó” w wyrazach. Następnie wystukują rytm, wymawiając nazwy obrazków: 

raz szybko, raz wolno. Na koniec oceniają, jak poradziło sobie z zadaniem.  

Pomoce: Karta Pracy4 s. 64, kredki, mała i wielka litera „ó” , gazety, mazaki 

Skala zadowolenia – trening niedokończonych zdań, podsumowanie tygodnia.P.P.IV.6                          

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic rozpoczyna zdania, zadaniem dziecka jest ich 

dokończenie, np. Najbardziej w tym tygodniu podobało mi się… Nie podobało mi się, że… 

Rzeczą, która najbardziej mnie zaciekawiła, była… Najbardziej mnie zaskoczyło, że… 

Pamiętam, że…. Następnie rodzic rysuje na kartonie dziecku skalę zadowolenia: z prawej 

strony jest narysowana uśmiechnięta buzia, z lewej strony – smutna. Obie są ze sobą 

połączone strzałką. Dziecko rysuje na niej kreskę oznaczającą stopień jego zadowolenia 

z zajęć: jeśli zajęcia bardzo się podobały, rysuje kreskę blisko uśmiechniętej buzi, jeśli zajęcia 

się nie podobały, rysuje kreskę obok smutnej buzi.  

Zabawy dowolne 

                                              http://www.minimini.pl/  

Jest to oficjalna strona pierwszego polskiego kanału MiniMini przeznaczonego dla dzieci w 

wieku do 7 roku życia. Specjalnie przygotowane programy edukacyjne dla przedszkolaków 

zachęcą maluchy do nauki angielskiego, pokażą podstawy matematyki, wprowadzą w świat 

przyrody i zwierząt. 

 

                                               http://ciufcia.pl/ 

Ciufcia to projekt przeznaczony dla rodziców i dzieci pomiędzy drugim a szóstym rokiem 

życia. W jego skład wchodzą gry i zabawy dla dzieci oraz blog. Zabawy dla dzieci 

zamieszczone na Ciufci zostały stworzone z myślą o wszechstronnym wspieraniu rozwoju. 

 

                                            http://www.lego.com/   Oficjalna strona LEGO. 

 

                                             http://www.dziecionline.pl/ 

Gry dla dzieci, kolorowanki, puzzle oraz wiele innych zabaw. Są też ilustrowane bajki i 

wiersze, galeria rysunków i zdjęć 

 

 

  

  

  

 

http://www.minimini.pl/
http://ciufcia.pl/
http://www.lego.com/
http://www.dziecionline.pl/

