
Scenariusz zajęć – tydzień 4 (20.12-24.12) 

Środa, 22 grudnia 

 

Temat tygodnia: Wesołych Świąt! 

Temat: Scena jak w teatrze 

 

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. „Gwiazda betlejemska” – oglądanie rośliny. Rodzic prezentuje dziecku kwiat 

doniczkowy: poinsecję, zwaną gwiazdą betlejemską. Objaśnia, że jest to symbol świąt 

Bożego Narodzenia. Roślina nie ma kwiatów, lecz ozdobne liście. Dziecko liczy 

kolorowe liście. Roślinę ustawiają w pokoju lub obok choinki. Ustalają zasady 

dotyczące pielęgnacji rośliny.  



 

3. „Kolędujemy” – osłuchanie z piosenką.  

Kolędujemy sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak  

1. Aniołek maleńki jak wróbelek przyfrunął do szopy do Betlejem.                                              

Zapalił na niebie wielką gwiazdę, aż noc się zrobiła jak dzień jasna.                                                    

Ref.: Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda.                                                                              

Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, Dla ciebie kolędujemy.                                                                                                                                              

2. Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek, że w szopie na sianie leży Dziecię.                                    

Kto widział te cuda nad cudami, Że Bóg, choć maleńki, mieszka z nami?  

Ref.: Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda…  

3. Przybiegli pasterze i zwierzęta, Królowie przynieśli już prezenty.                                          

I ciebie zaprasza do Betlejem aniołek maleńki jak wróbelek.  

Ref.: Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda…  

Dziecko wykonuje rytmiczne gesty podczas słuchania piosenki. Rodzic zadaje pytania na 

temat treści, wyraźnie wypowiada wyrazy w refrenie, dziecko powtarza i jednocześnie 

przelicza je na palcach.  



4. „Przygotowania do występu” – rozmowa na temat występów teatralnych. Rodzic 

Zadaje pytania: Co jest nam potrzebne, by zrobić teatr dla dzieci? Co to jest teatr? 

Czym się różni teatr od filmu? Kto występuje w teatrze? Rodzic pokazuje ilustrację 

przedstawiającą występ teatralny. Dziecko opisuje obrazek, próbuje odczytać wyrazy 

do czytania globalnego: teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba. Następnie 

Rodzic, odwołując się do wiedzy i doświadczeń dziecka, rozmawia z nimi na temat 

pracy reżysera, scenografa, kostiumografa. Rodzic pokazuje dziecku prezentacje 

dotyczącą spektaklu teatralnego (dostępna na naszej grupie fb)  

 

 

 

 

5. „Na scenę!” – zabawa ruchowa. Na środku sali ustawione jest krzesło. Przy 

dźwiękach kołatki( bądź innego instrumentu) dziecko porusza się cwałem bocznym 

dookoła sali. Na hasło: Na scenę! dziecko wchodzi na krzesło, kłania się i zaczyna 

deklamować wiersz, który zna lub piosenkę. Na hasło: Dziękuję! kłania się, ostrożnie 

schodzi z krzesła i ponownie porusza się cwałem bocznym.  

 



6. „Jesteśmy scenografami” – zabawa plastyczna. Dziecko otrzymuje białą kartkę i 

ołówek. Dziecko zajmuje dowolne miejsce w sali (może położyć się na dywanie, 

usiąść po turecku itp.). Z książki robi sztalugę. Szkicuje ołówkiem projekt scenografii 

do swojej ulubionej bajki. 

 

 

7.  „Aniołkowie i pastuszkowie” – zabawa matematyczno-słuchowa. Dziecko siedzi 

na dywanie, ma liczmany, 2 styropianowe kubki oraz zestaw kartoników z cyframi 1–

5. Rodzic proponuje zabawę w liczenie aniołków i pastuszków. Ustala z dzieckiem, że 

gdy usłyszy dźwięk trójkąta, to oznacza, że idą aniołki, gdy usłyszą bębenek – idą 

pastuszkowie. Rodzic gra na trójkącie, a dziecko liczy dźwięki i wrzuca do kubka tyle 

liczmanów, ile usłyszało dźwięków. Układa przy kubku kartonik z odpowiednią cyfrą. 

Następnie Rodzic uderza w bębenek, dziecko liczy dźwięki i wkłada do kubeczka 

odpowiednią liczbę liczmanów oraz podpisuje kartonik z cyfrą. Dziecko wysypuje 

liczmany, porównuje poprzez ustawienie w pary, gdzie jest więcej, a gdzie mniej oraz 

porównują zbiory na podstawie kartoników z cyframi.  

 

8. Praca z Książką Planeta dzieci liczenie, strona 31 – rysowanie ekologicznej 

choinki, przeliczanie w zakresie 5, rozumienie pojęć: najdłuższa, najkrótsza, o 1 

mniej, o 1 więcej.  

 

 

9.  „Zwierzęta w stajence” – zabawa plastyczno-ortofoniczna. Rodzic prezentuje 

dziecku kontury zwierząt, które mogły być w stajence betlejemskiej (owca, baran, 

wół, osioł). Dziecko podaje ich nazwy, naśladuje wydawane przez nie odgłosy. 

Następnie koloruje farbami plakatowymi (technika dowolna: malowanie pędzlem, 

stemplowanie gąbką itp.).  

 



 



 


