
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
czwartek 23.12.2021 

 

KR ĄG TEMATYCZNY: „Wesołych Świąt” 

TEMAT DNIA: „Długie i krótkie łańcuchy” 

  

 

Kochane Biedroneczki, to już ostatnie zadania zdalne. Jestem z Was bardzo dumna. Nie 

spodziewałam się tak wielkiego zaangażowania i tak wielu wykonanych i odesłanych do mnie prac. 

Każde Wasze uśmiechnięte zdjęcie sprawiło mi wiele radości, miło było Was zobaczyć przynajmniej 

online. 

Dziękuję również Rodzicom – bez Was nie udałoby się nam zrobić nic. 

Życzę Wam zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt. Do zobaczenia niedługo! 

 

Ciocia Renata 

 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8: 

 

„Taniec zamrażaniec” – zabawa porządkowa. Dziecko biega przy dźwiękach dowolnej muzyki. 

Gdy Rodzic wciska pauzę dziecko zastyga bez ruchu. 

„Toczymy kule” – zabawa z elementem skłonu. Dziecko siada w siadzie płaskim. Na sygnał rodzica 

toczy małe piłeczki, lub kulki z papieru po swoim ciele – od bioder do kostek po złączonych 

nogach, robiąc skłon tułowia w przód. 

 „Rzucamy śnieżkami” – zabawa z elementem celowania. Dziecko rzucają swoimi piłeczkami lub 

kulkami z papieru do wyznaczonego przez rodzica celu. 

 

2. „Dzwon” – zabawa z rymowanką: 

 

„Dzwon” 

Małgorzata Barańska 

 

Na wysokiej wieży  (dziecko staje na palcach i podnosi ręce wysoko do góry) 

bije wielki dzwon.   (dziecko kołysze się wolno raz w jedną raz w drugą stronę) 

Bije jak należy,        (dziecko uderza się w pierś raz jedną raz drugą ręką) 

mocny jego ton        (dziecko zaciska mocno pięści) 

 

3. „Długie i krótkie łańcuchy” – zabawy matematyczne z łańcuchami choinkowymi: 

 

„Który najdłuższy?” – ocenianie długości. Rodzic prezentuje dziecku trzy łańcuchy choinkowe 

różnej długości. Łańcuchy leżą jeden obok drugiego. Dziecko ocenia ich długość, używając słów: 

długi, krótki, średni (przy dzieciach uzdolnionych matematycznie można wprowadzić 

stopniowanie: długi – dłuższy – najdłuższy, krótki – krótszy – najkrótszy) 

 

4. „Mierzymy łańcuchy” – mierzenie długości łańcuchów w nietypowy sposób: 

 

za pomocą kroków, dłoni itp. Rodzic prosi dziecko, aby zmierzyło długość (dłuższego) łańcucha za 

pomocą kroków (stopa przy stopie). Czy każdy wynik był taki sam? Dlaczego nie? To samo 

powtarzamy z krótkim łańcuchem. Znów porównujemy wyniki. Następnie prosimy dziecko, by 

zmierzyło długość krótkiego łańcucha, przykładając do niego swoje dłonie, po czym znów 

porównujemy wyniki. Możemy też zmierzyć długość łańcuchów, ustawiając obok nich buty. 



5. „Świeć gwiazdeczko”: 

 

Przypomnienie sobie i odśpiewanie piosenki na przedszkolne jasełka: 

https://www.youtube.com/watch?v=QfY50zEalz8 

 

6, Kropki, Kreski, Pętelki – Ćwiczenia motoryki małej i grafomotoryki: 

 

KARTA 20 – Pokoloruj sanki. Dolep im brakującą część. Narysuj po śladzie wzorek na sankach. 

 

7. „Łańcuch choinkowy”: praca indywidualna z dzieckiem wymagającym wsparcia w zakresie 

rozwijania motoryki małej. PRACA DLA CHĘTNYCH: 

 

Dziecko nawleka makaron rurki na sznurek, lub klei łańcuch z wyciętych przez rodzica kolorowych 

pasków papieru. 

https://www.youtube.com/watch?v=QfY50zEalz8

