
 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE MOTYLI 

DN. 18.XI.2021r. (czwartek) 

 

Przebieg zajęć 

 

1. Ćwiczenia poranne zestaw nr. 11. 

 Rozgrzewka. 

Dziecko na polecenie rodzica: 

- przykuca; Rodzic odlicza od 13 do 0; dziecko z każdą liczbą powoli wstaje, by w końcu 

wyskoczyć w górę jak rakieta, 

- liczą wspólnie, wypowiadając 1 – cicho, 2 – głośno, 1 – cicho, 2 – głośno itd. 

 

2. Sylaby – zabawa słowna. 

Kartoniki z sylabami: da, do. 

Rodzic pokazuje i odczytuje kolejno sylaby. Prosi dziecko o podanie słów zaczynających się 

tymi sylabami, np. sylabą da – dachówka, Danuta, daktyl, dama, data, danie, dawno; sylabą 

do – domek, Dorota, domino, dobranoc, doniczka. 

 

3. Jedzie pociąg – ćwiczenie warg i policzków. 

 Dziecko maszeruje w określonym kierunku, w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Na 

głośne klaśnięcie dziecko zatrzymuje się, wciąga powietrze nosem i wypuszcza przez wargi. 

Ponownie maszeruje. Na kilka mocnych klaśnięć znowu dziecko wciąga powietrze nosem, 

wypuszcza je, naśladując charakterystyczny odgłos jadącego pociągu: tuf, tuf, tuf. 

 

4. Słuchanie wiersza Bożeny Formy,  

Maszeruję sobie drogą, zwiedzam piękny kraj. 

Maszerując, głośno śpiewam: patatatataj. 

Patataj patataj – Polska to jest piękny kraj. 

Patataj patataj – Polska to jest piękny kraj. 

 

Nauka wiersza poprzez inscenizowanie jego treści.  

Powtarzanie wiersza kilka razy i jednocześnie rytmiczne uderzanie o uda. 

 

5. Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji. 

Dziecko dostaje klocki (mogą to być dowolne liczmany). Wybiera sobie 10 klocków.  

Rodzic podaje zadania, a dziecko stara się je rozwiązać, dokładając klocki lub je odkładając. 

Przykładowe zadanie:  

 Na drzewie siedziało 7 wróbli. (Dziecko układa przed sobą 7 klocków).  

Potem przyleciały jeszcze 3 wróble. (Dzieci dokładają jeszcze trzy klocki).  

Ile wróbli siedzi teraz na drzewie? 

Dziecko liczy klocki i podaje ich liczbę. 

 

 Na drzewie było 8 gołębi. (Dziecko układa przed sobą 8 klocków).  

Przejeżdżający samochód wystraszył je i wszystkie odleciały. ( Odsuwa 8 klocków).  

Ile gołębi pozostało na drzewie? 



Dziecko liczy pozostałe klocki i odpowiada na pytanie. 

 

Zadanie powtarzamy kilkakrotnie zmieniając treść i liczbę. 

 

6. Zajęcia gimnastyczne - zestaw nr. 15. 

Rozwijanie świadomości własnego ciała. 

 Wirujący bączek - dziecko ślizga się w kółko na brzuchu, a następnie na plecach. 

 Chowamy się - w siadzie, przyciąga kolana do głowy, chowa głowę rozprostowuje się 

do pozycji leżącej.  

 Gorąca podłoga - biega z wysokim unoszeniem kolan. 

 Na szczudłach - chodzi na sztywnych nogach. 

 Ilustrujemy muzykę ruchem - dziecko improwizuje ruchowo przy muzyce przy 

zmiennym tempie (wychowanku zaproś rodziców do tańca). 
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