
Scenariusz zajęć – tydzień 4 (20.12-24.12) 

Wtorek, 21 grudnia 

 

Temat tygodnia: Wesołych Świąt! 

Temat: Jesteśmy aktorami 

 

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. „Aktor” – zagadka słowno-obrazkowa. Rodzic prezentuje dziecku na kartonie 

rebus: litery ak i obok rysunek toru. Dziecko odczytuje słowo: aktor. Rodzic 

rozpoczyna rozmowę, zadając pytania: Kto to jest aktor? Gdzie pracuje aktor? Jakich 

znasz aktorów?  

 

ak +  

3. „Aktorskie miny” – rozpoznawanie nastroju. Rodzic pokazuje dziecku symbole 

emocji. Dziecko za pomocą min i gestów przedstawia: smutek, złość, radość, 

szczęście, gniew.  



 
4. „Ćwiczenia aktorskie” – gimnastyka buzi i języka. Rodzic informuje dziecko, że 

każdy aktor uczy się prawidłowego wymawiania i akcentowania wyrazów – tzw. 

dykcji. Dziecko wstaje, kładzie dłoń na przeponie i powtarza za Rodzicem ćwiczenia 

oddechowe: – Wciągają powietrze nosem, a następnie długo wypuszczają ustami. – 

Nabierają powietrza i przesuwają je z policzka do policzka. – Na jednym wydechu 

liczą do 10. – Powtarzają sylaby: ho-ho, hi-hi, hu-hu, muuuuu, mi-ko, li-fa, hi-ma. – 

Powtarzają wyrażenia (wolno, przesadnie wyraźnie): sucha szosa, żółte żelki, różowy 

rower, szara szafa 

 

5. „Czarodziejska lampa” – zabawa ruchowa. Dziecko kładzie się na dywanie i 

zamyka oczy. Gdy usłyszy dźwięk dzwonka, otwieraj oczy. Rodzic mówi tekst 

rymowanki, pocierając „lampę” (może być butelka lub wazon): Masujemy, masujemy, 

co tu dziś wyczarujemy? Wypowiada nazwę zwierzęcia lub postaci (np. pajac, motyl, 

niedźwiedź, staruszek, delfin, niemowlę), a dziecko naśladuje ją ruchem i gestami. 

 

 

6. „Rekwizyty” – zabawa naśladowcza. Rodzic przypomina dziecku historię narodzin 

Jezusa. Gromadzi rekwizyty związane z postaciami w jasełkach: Jezus – lalka (bobas), 

Maryja – chusta na głowę, Józef – sztuczna broda, królowie – korony, dary, pasterze – 

koszyczki z darami i kapelusze, aniołki – włosy anielskie i skrzydła. Rodzic proponuje 

dziecku zabawę w teatr. Dziecko wybiera przedmiot, wciela się w rolę – naśladuje 

głosem, gestami, zachowaniem.  



7.  „Gwiazdki” – praca plastyczno-techniczna. Dziecko otrzymuje styropianową 

gwiazdkę(może być szablon gwiazdki). Maluje ją farbą na kolor żółty (lub biały) oraz 

ozdabia brokatem (bądź innymi dostępnymi ozdobami). Za pomocą szpilki przypina 

cekiny, tworząc wzorki. Gwiazdki posłużą do dekoracji pokoju. 

 

 
 

8. Praca z Książką Planeta dzieci, karty 2, strona 29 – kolorowanie i odczytywanie 

kodu na kratownicy, czytanie globalne, rysowanie po śladzie.  

 

 

9.  „Śnieżynki” – ćwiczenia oddechowe. Dziecko otrzymuje słomki i małe kłębuszki 

waty. Najpierw układa tunel – trasę dla śnieżynek. W tym celu układaj szarfy lub 

nakleja papierową taśmę. Dziecko, dmuchając przez słomkę, przenosi watę od linii 

startu do mety. Dziecko powinno same zauważyć, z jaką mocą należy wdmuchiwać 

powietrze, aby śnieżynki nie wypadły z tunelu. 

 

10. Praca z Książką Planeta dzieci czytanie i pisanie, strona 31 – odszukiwanie 

właściwej drogi w labiryncie, dorysowywanie ozdób, odczytywanie tekstu słowno-

obrazkowego 

 

 

Drodzy Rodzice, jeżeli Wasze dziecko ma zaległe prace, tzn. prace nie są 

wykonane PRZED stroną którą podaję w danej książce, wtedy możecie je 

wykonać 


