
Scenariusz zajęć – tydzień 4 (20.12-24.12) 

Poniedziałek, 20 grudnia 

 

Temat tygodnia: Wesołych Świąt! 

Temat: Z życzliwością do innych 

 

1. „Reniferki” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem KP2.51. Dziecko próbuje 

nadmuchać balon, Rodzic pomaga w jego zawiązaniu. Dziecko bierze kartę wycinanki 

z Książki Planeta dzieci karty 2, strona 51 oraz nożyczki i klej. Dziecko wycina 

elementy renifera i nakleja na balon według instrukcji. Po wykonaniu zadania 

porządkuje miejsce pracy. Gotowa praca może służyć do ozdobienia pokoju. 

 

2. 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. 

 

3. „Jak pomagam w przygotowaniach do świąt” – wypowiedź dziecka. Dziecko 

opowiada, w jaki sposób pomaga w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. 

Dziecko stara się budować kilkuzdaniowe wypowiedzi, opowiadać o swoich 

emocjach, odczuciach. 

 

4. „Sprzęty domowe” – zabawa dydaktyczna. Dziecko określa, jakie urządzenia 

ułatwiają prace domowe. Podaje nazwy sprzętów, opowiada, do czego służą. Rodzic 

pokazuje obrazki przedstawiające: odkurzacz, pralkę, mikser, zmywarkę, żelazko. 

Następnie odtwarza dźwięki, a dziecko dopasowuje je do sprzętów. Dokonuje analizy 

i syntezy słuchowej, przelicza sylaby określa głoski w nagłosie i wygłosie. Naśladuje 

dźwięki, jakie wydają poszczególne urządzenia. Na koniec odczytuje wyrazy do 



czytania globalnego: pralka, mikser, zmywarka i umieszcza je pod właściwymi 

obrazkami. Dziecko dzieli wyrazy na głoski, przelicza, określa liczbę głosek 

 

 

5. „Co robię?” – zabawa pantomimiczna. Dziecko ruchem naśladuje czynność 

wykonywaną w domu. Zadaniem rodzica jest rozwiązanie zagadki. Następnie 

następuje zmiana ról. Przykładowe czynności: gotowanie, zmywanie naczyń, mycie 

podłogi, zamiatanie, pranie, prasowanie, odkurzanie, pieczenie ciasta, ubieranie 

choinki, łowienie ryb, pakowanie prezentów. 

 

6. „We wish you…” – osłuchanie z piosenką. (dostępna na naszej grupie fb) 

 

We wish you… sł. i muz. tradycyjne                                                                                      

Ref.: We wish you a merry Christmas,  

We wish you a merry Christmas,  

We wish you a merry Christmas  

and a happy New Year. / × 2  

 

Goog tidings we bring to you and your kin,  

Good tidings for Christmas and a happy New Year! 

Po wysłuchaniu piosenki dziecko na grzechotce wygrywa jej rytm: podczas refrenu uderza 

grzechotką w otwartą dłoń, podczas zwrotki bierze grzechotkę w dłonie i ją turla. Rodzic 

tłumaczy, o czym opowiada piosenka, następnie wolno wypowiada słowa refrenu. Dziecko 

powtarza je, dbając o poprawną wymowę. 

7. „Po śnieżynkach” – zabawa muzyczno-ruchowa. Rodzic włącza piosenkę „We wish 

you…”. W różnych miejscach sali leżą woreczki (poduszki). Dziecko stoi stopami na 

woreczkach – podczas refrenu przeskakuje z woreczka na woreczek, w trakcie zwrotki 

zatrzymuje się, delikatnie kołyszy. Dziecko włączają się do śpiewania refrenu. 

 

8. „Sanie Mikołaja” – zabawa ruchowa. Rodzic ustawia na dywanie różne przeszkody: 

obręcze, pachołki, tunel gimnastyczny (wybieramy dostępne przedmioty np. poduszki, 

krzesła, zabawki) . Dziecko porusza się po sali w rytmie wygrywanym przez Rodzica 

na tamburynie (obojętnie jaki instrument), pokonując przeszkody. Gdy usłyszy 

mocniejsze uderzenie, następuje przyspieszenie tempa pokonywania przeszkód. 

 

 

9. Praca z Książką Planeta dzieci karty 2, strona 28 – odszukiwanie różnic na 

obrazkach, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej 

 

10. „Świąteczne kartki” – zabawa matematyczna. Dziecko doskonali umiejętność 

klasyfikacji. Rodzic rozkłada na dywanie kilkanaście różnych widokówek (lub 

obrazków): krajobrazy, kwiaty, bajki, pocztówki bożonarodzeniowe lub wielkanocne. 



Zadaniem dziecka jest pogrupowanie kartek według rodzaju. Dziecko uzasadnia swój 

wybór.  

 

 

11. „O której kartce opowiadam?” – zabawa słowna. Dziecko wybiera kartki o 

tematyce bożonarodzeniowej, układa je w szeregu. Dziecko opowiada o jednej kartce. 

Rodzic wskazuje kartkę, o której była mowa. Można zamienić się rolami 

 

12. „Karta świąteczna” – zabawa plastyczna. Rodzic opowiada dziecku o zwyczaju 

wysyłania kartek świątecznych. Proponuje wykonanie kartki świątecznej, a następnie 

wysłanie jej bliskim. Rodzic układa różnorodne materiały plastyczne (np. papier 

kolorowy, tekturę falistą, kolorowe wstążki, brokat), a także mazaki, klej, nożyczki. 

Dziecko wycina elementy, nakleja, tworząc kartkę świąteczną. Na jej odwrocie 

nakleja gotowe życzenia oraz swoją wizytówkę. Gotową kartkę wkłada do koperty, w 

prawym górnym rogu nakleja znaczek. Rodzic pomaga zaadresować kopertę. Dziecko 

samodzielnie podpisuje się na swojej karcie pocztowej.  

 


