
Scenariusz zajęć – tydzień 4 (20.12-24.12) 

Czwartek, 23 grudnia 

 

Temat tygodnia: Wesołych Świąt! 

Temat: Ogłoszenia i plakaty 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 8 

  

– „Dzyń, dzyń, dzyń” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko cwałem bocznym 

porusza się po obwodzie koła. Gdy usłyszy mocniejsze uderzenie w tamburyn, 

następuje zmiana kierunku poruszania się.  

– „Lepimy bałwana” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko naśladuje 

toczenie kul śniegowych: najpierw toczy małą kulkę, potem większą i największą 

(ciężko, powoli). Następnie naśladuje ustawianie kul jedna na drugiej. 

 – „Na lodowisku” – ćwiczenie wyprostne. Dziecko zakłada po jednej szarfie na stopy, 

w dłoni trzyma drugi koniec szarf. Próbując utrzymać równowagę (kolana mocno 

wyprostowane), spaceruje po sali, a następnie naśladuje jazdę na łyżwach. 

 – „Jedziemy po choinkę” – zabawa bieżna. Dziecko biegnie po sali w rytmie 

wygrywanym przez Rodzica. Stara się robić drobne kroczki, kolana unosi wysoko.  

– „Marsz z piosenką” – ćwiczenie uspokajające. Dziecko spokojnie maszeruje i 

śpiewa wybraną piosenkę. 

 

2. „Wykonujemy plakat” – zabawa plastyczna. Rodzic pyta dziecko: Co twoim 

zdaniem jest potrzebne do ogłoszenia występu? W jaki sposób zapraszamy gości 

(dzieci, rodziców) na występy? Dziecko dochodzi do wniosku, że aby poinformować 

wszystkich zainteresowanych o występie, najlepiej wykonać plakat – ogłoszenie. 

Ustala, jakie informacje powinny być na plakacie: tytuł przedstawienia, aktorzy, czas, 

miejsce, następnie wykonują plakaty na wybrany przez siebie temat, Rodzic pomaga 

w redagowaniu treści ogłoszenia.  

 

3. „Świąteczne kolędowanie” – przypomnienie utworów o tematyce świątecznej. 

Rodzic zaprasza dziecko do występów na scenie. Organizuje scenę: podest, na który 

dziecko wchodzi. Dziecko z klocków konstruuje mikrofon. Występ nagradzamy 

brawami i słowami pochwały.   

 

 

4. „Święta, święta, święta” – zabawa muzyczna do piosenki. Dziecko otrzymuje 

trójkąt. Podczas pierwszej  zwrotki delikatnie się kołysz. Gdy usłyszy refren, 

rytmicznie uderza w trójkąt. 



 

5. „Echo rytmiczne” – zabawa rytmiczna. Dziecko siedzi na krześle. Rodzic 

wystukuje rytm rękoma i nogami – dziecko odtwarza. Następnie zmieniają się rolami. 

 

 

6. Praca z Książką Planta dzieci czytanie i pisanie, strona 32 – ćwiczenia 

grafomotoryczne, czytanie tekstu słowno-obrazkowego. 

 

7. „Mierzymy” – zabawy matematyczne. Poznanie narzędzi do pomiaru długości. 

Rodzic kładzie przed dzieckiem miarę krawiecką, stolarską, taśmę mierniczą i linijkę 

szkolną. Objaśnia: To są narzędzia, którymi dorośli mierzą długość. Obejrzyj je i 

powiedz, co w nich jest podobnego. Rodzic nie zadaje pytań o różnice, dziecko same 

dostrzega cyfry i podziałkę na narzędziach. Rodzic objaśnia: Ludzie umówili się, że 

taka odległość (pokazuje) to jest 1 cm. Centymetry są numerowane. Żeby zmierzyć 

długość, trzeba przyłożyć miarkę, zmierzyć i odczytać liczbę (Rodzic demonstruje). 

Dziecko mierzy długość wybranych przedmiotów i odczytuje liczbę centymetrów. – 

Rodzic pokazuje odległość 1 m i objaśnia: To jest jeden metr. Ludzie umówili się, że 1 

metr to 100 cm. Dziecko dokonuje pomiarów – próbuje odszukać, jaki przedmiot na 

sali ma 1 m. – Rodzic stawia zadanie problemowe: Ile centymetrów mam w talii?  

Dziecko za pomocą miary stolarskiej próbuje zmierzyć obwód talii, dochodzi do 

wniosku, że ta miarka się nie nadaje. Rodzic mówi: Masz rację, do mierzenia 

okrągłych rzeczy jest inna miara. Jest to miara krawiecka. Dziecko mierzy obwód talii 

za pomocą miary krawieckiej. Można dokonać pomiaru np. głowy, uda, ręki. Rodzic 

zwraca uwagę na właściwe przyłożenie miary, pomaga w odczytaniu wyniku. Dziecko 

wybiera odpowiednie miary i mierzy dowolne przedmioty.  

 


