
18.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Moja okolica mnie zachwyca. 

Cele ogólne: 

1. Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą. 

2. Rozwijanie umiejętności matematycznych. 

3. Rozwijanie słownictwa. 

4. Rozwijanie motoryki małej.                     

 

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Łazienki”. 

Olek bardzo lubi chodzić do przedszkola. Najbardziej cieszy go zabawa w ogródku oraz 

wycieczki. Jednak, kiedy pani wspomniała, że planuje wyjście do Łazienek, Olek posmutniał. 

– Do łazienek? Mnie wcale nie chce się siusiu…                                                                           

- Łazienki Królewskie to znany warszawski park położony wokół pięknego pałacu – wyjaśniła 

pani 

– A ja już tam byłem… – jęknął Maciuś… 

Pogoda była słoneczna, a park okazał się pełen niespodzianek. Dzieci odwiedziła Amfiteatr, 

gdzie w dawnych czasach odbywały się przedstawienia dla króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Pani powiedziała, że wciąż można tu podziwiać sztuki teatralne i koncerty. 

– Ten król miał na imię tak jak ja – ucieszył się Staś. – Ciekawe czy też lubił frytki… 

- Wtedy nie znano frytek – wyjaśniła pani. 

W południowej części Łazienek znajdowała się wielka misa, a nad nią rzeźba lwa 

wypluwającego wodę. 

– Zobaczcie, jakie źródełko!- pisnęła Zosia. – Możemy umyć ręce? 

– Oczywiście. 

– A ten lew gryzie? 

– Nie, to tylko fontanna w kształcie lwiej głowy – uspokoiła ją pani.                                                           

- Ja już tu byłem – jęknął po raz drugi, Maciuś. 

– Ale marudzisz – zdenerwował się Olek. 

W stawie pływały ogromne pomarańczowe karpie. Podczas, gdy pani pokazywała sikorki, 

Zuzia z Kubą postanowili nakarmić karpie resztkami bułki, którą Zuzia zabrała na wycieczkę. 

Gdy tylko Pani to zauważyła, powiedziała dzieciom, że w każdym parku obowiązuje 

regulamin. W Łazienkach Królewskich zgodnie z regulaminem nie można karmić zwierząt i 

rozsypywać im pokarmu. Nie wolno także dotykać zwierząt, w szczególności wiewiórek i pawi. 

– Ja już tu byłem - znów odezwał się Maciuś. 

Nawet wiewiórki nie wywalały uśmiechu na jego buzi. Jednak przy wyjściu z parku, Maciuś 

zaskoczył wszystkich 

– Tutaj nie byłem! Co to za pan pod żelaznym drzewem?- zapytał wyraźnie ożywiony. 

– To jest pomnik Fryderyka Chopina, polskiego kompozytora i pianisty. A drzewo, pod którym 

siedzi, to wierzba, symbol Polski. 



Maciuś po raz pierwszy uśmiechną się od ucha do ucha i powiedział: 

– Też bym chciał taki pomnik w mojej łazience…                                                                                               

Kolejnym punktem wycieczki była stadnina koni znajdująca się nieopodal Warszawy. 

– Konie! – zawoła nagle rozradowany Olek.                                                                                                                          

Rzeczywiście, za ogrodzeniem spokojnie pasły się konie: brązowe, czarne, nakrapiane i nawet 

jeden biały. Dzieci mogły je pogłaskać po mięciutkich chrapkach. Były tam nawet dwa kucyki 

z warkoczykami zaplecionymi na grzywach. 

– Może zamiast psa rodzice zgodzą się na konia? – pomyślał Olek . – Tylko gdzie on by 

mieszkał? Muszę to jeszcze przemyśleć 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.                                                                                                                          

Rodzic zadaje pytania: 

– Dokąd dzieci wybrały się na wycieczkę? 

– Co znajdowało się w parku w Łazienkach Królewskich? 

– Jaki kształt miała fontanna, którą zobaczyły dzieci w parku? 

– Jakie zwierzęta widziały dzieci w parku? 

– Jaki się nazywa słynny polski muzyk, którego pomnik znajduje się w warszawskich 

Łazienkach ? 

– Gdzie dzieci udały się po zwiedzeniu Łazienek ? 

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/poznaj-lazienki 

2. Słuchanie utworu F. Chopina „Mazurek As-dur”. 

https://www.youtube.com/watch?v=0-UqgIQMAvA 

3. Zabawa konstrukcyjna ,,Moja miejscowość”.  

Dziecko buduje z klocków ( różnego rodzaju i różnej wielkości) budowle przypominające te, 

które znajdują się w najbliższej okolicy. 

4. Praca plastyczna ,, Moja miejscowość”. 

kartka bloku technicznego, kartki z papieru kolorowego, gazety, nożyczki, klej, kredki, 

kawałki bibuły i folii aluminiowej.  

Rodzice z dzieckiem wspólnie ustalają, jakie miejsca chcą przestawić na obrazku. Dziecko 

wycina lub wydziera z papieru i gazet domy, bloki, szkołę, przedszkole, postacie ludzi, 

samochody, przykleja folie aluminiową jako ulice. Kredkami dorysowuje charakterystyczne 

obiekty znajdujące się w najbliższej okolicy. 

5.Karta pracy. 

Narysuj dom i drzewo po śladzie.  Dorysuj domkowi elementy. Możesz pokolorować 

rysunek. 

6. Karta pracy. 

 Znajdź różnice na obrazkach. 

7. Karta pracy. 



Dokończ rysunek. Rysuj linie pionowe. 

 

 Łazienki Królewskie w Warszawie - Muzeum Łazienki nazywane "najszczęśliwszym 

miejscem w Warszawie", to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Tworzą ją 

klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody. 

 

 

 

Pomnik Fryderyka Chopina 

 

 



5. Narysuj dom i drzewo po śladzie.  Dorysuj domkowi elementy. Możesz pokolorować 

rysunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Znajdź różnice na obrazkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Dokończ rysunek. Rysuj linie pionowe. 

 

 

 

 

 

 



19.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Domy i domki. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie umiejętności matematycznych. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie sprawności plastycznej.                     

 

Przebieg dnia: 

1.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

lusterko dla dziecka 

Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

- W mieście stoi sygnalizator świetlny – gdy świeci zielone światło: dziecko unosi język do 

góry, gdy świeci czerwone światło – język umieszcza za dolnymi zębami. 

- Samochody – dziecko naśladuje jazdę samochodem: czubek języka przesuwa po 

podniebieniu od zębów w stronę gardła, kilkakrotnie powtarzając ten ruch.                                                            

– Wieżowiec – w wieżowcu winda kursuje raz w górę, raz w dół. Dziecko wykonuje ruch 

językiem, unosząc go raz w stronę nosa, a raz w stronę brody.                                                                                          

– Przedszkolaki – w przedszkolu pani wita się rano z dziećmi. Dziecko dotyka czubkiem 

języka do każdego zęba na górze i każdego zęba na dole.                                                                                             

- Traktor jeździ w koło po polu – dziecko unosi czubek języka na górną wargę i wykonuje 

kuliste ruchy po górnej i dolnej wardze. 

2. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Domek na kurzej nóżce”. 

 Dziecko biega swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło stop!  zatrzymuje się R. mówi: 

„Domku, domku na kurzej nóżce, obróć się dookoła i stań do mnie przodem!” Dziecko obraca 

się dookoła i staje na jednej nodze przodem do R.. Po chwili stania biega, zatrzymuje się na 

słowa: „Domku, domku na kurzej nóżce, obróć się dookoła i stań do mnie tyłem!” obraca się 

dookoła i staje na jednej nodze tyłem do R.. 

3. Zabawa dydaktyczna ,, Od najmniejszego do największego”.  

domy różnej wielkości, klej.  

Rodzic rozkłada sylwety domów różniących się wielkością i prosi, aby dziecko wskazało: 

najmniejszy dom, największy dom.  

 



4. Zabawa dydaktyczna ,, Duży, średni, mały”.  

kartka bloku technicznego, zestaw trzech domków różnej wielkości, kartka, klej, nożyczki.  

Dziecko układa domki (od najmniejszego do największego), a następnie (od największego do 

najmniejszego) i przykleja je na kartce. Głośno nazywa domki: średni, duży, mały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zabawa dydaktyczna ,, Od najmniejszego do największego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zabawa dydaktyczna ,, Duży, średni, mały”.  

 

 

           

 

 

 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Najpiękniejszy dom. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie umiejętności matematycznych. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie sprawności plastycznej.                     

 

Przebieg dnia: 

1. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ,,Moja miejscowość”.  

Rodzic mówi wiersz, a dziecko – fragment tekstu: Da, do, du, da, do, da, w piękny domu 

mieszkam ja! 

,,Moja miejscowość” 

Ile bloków stoi w mieście! 

Jedne duże, inne małe 

Ten jest żółty, tamten szary, 

a te obok- całkiem białe. 

Mkną ulicą samochody; 

wszędzie pełno zakamarków. 

By odpocząć od hałasu 

zawsze można iść do parku. 

Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja! 

Na wsi domów jest niewiele; 

spokój zwykle tam panuje. 

Za dnia słychać śpiew skowronka, 

nocą sowa pohukuje. 

Czasem piesek przerwie ciszę, 

kiedy biega po ogrodzie. 

Kogut pieje, krowa muczy 

kaczka kwacze gdzieś na wodzie. 

Da, do, du, da, do, da, w pięknym domu mieszkam ja! 

Czy to miasto czy to wioska, 

wielkie bloki, małe domy, 

najważniejsze, by prócz domu 

mieć rodzinę i znajomych 

Da, do, du, da, do, da,  w pięknym domu mieszkam ja! 

 



Rozmowa na podstawie wiersza.                                                                                                            

Rodzic zadaje pytanie: 

Czym różnią się domy na wsi i w mieście?. 

2. Zabawa ruchowa „Domy”. 

Rodzic mówi nazwę budynku, a dziecko wykonuje określone ruchy: wieżowiec - ramiona 

wyciągnięte do góry, wspięcie się na palce, wieża - ramiona wyciągnięte do góry, dłonie 

złączone, dom jednorodzinny - ramiona wyciąga w bok, nogi w rozkroku, most -„koci 

grzbiet” itp.. 

3. Zabawa matematyczna „Liczenie pięter”.  

klocki lego lub drewniane  

Dziecko układa fundament – parter dla wieży – a następnie buduje wieże z kolorowych 

klocków. Licząc piętra, używa liczebników porządkowych: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, 

piąte. 

 4. Zabawa plastyczna ,, Dorysuj brakujące elementy”. 

rysunek domu 

Dziecko rysuje zgodnie z poleceniem R. np.: 

– Pomiędzy oknami dorysuj drzwi                                                                                                                 

– Nad domem – słońce                                                                                                                                                                

– Na dachu narysuj komin 

– Przed domem narysuj chodnik                                                                                                                          

– Obok domu dorysuj drzewo 

5. Karta pracy. 

Wytnij obrazki. Na schodach domku naklej dzieci. Na dole, z lewej strony domu naklej kota z 

motylem. Na dachu nalep ptaszka. Nad dziećmi naklej pszczółkę. Na samej górze, z prawej 

strony naklej słoneczko, a z lewej chmurkę. 

6. Karta pracy. 

Uzupełnij sekwencje kolorując je odpowiednim kolorem kredki. 

 

 

 

 

 



4. Zabawa plastyczna ,, Dorysuj brakujące elementy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Karta pracy.  

Wytnij obrazki. Na schodach domku naklej dzieci. Na dole, z lewej strony domu naklej kota z 

motylem. Na dachu nalep ptaszka. Nad dziećmi naklej pszczółkę. Na samej górze, z prawej 

strony naklej słoneczko, a z lewej chmurkę.       

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Uzupełnij sekwencje kolorując je odpowiednim kolorem kredki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: Moje najbliższe otoczenie. 

Cele ogólne: 

1. Rozwijanie umiejętności matematycznych. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej.                     

 

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie wiersza L. J. Kerna „Nasze podwórko”. 

„Nasze podwórko” 

 

Nasze podwórko to miejsce,  

które najlepiej znamy.  

Wszyscy,  

bez żadnych wyjątków,  

takie podwórko mamy!  

     Nasze podwórko to teren  

     najbardziej nam bliski na ziemi.  

     W zimie śnieg na podwórku leży,  

     a w lecie się trawa zieleni.  

Gdy słońce świeci na niebie,  

wesołe jest nasze podwórko,  

smutnieje zaś, gdy się zjawi  

pan deszcz z ponurą córką chmurką.  

     Czasami z naszego podwórka,  

     na którym się co dzień bawimy,  

     widać wieże kopalni  

     lub wielkiej huty kominy.  

I czy to będzie w Gliwicach,  

w Toruniu,  

w Łomży,  

czy w Krośnie,  

gdy spojrzysz na nasze podwórko,  

to stwierdzisz, że ono rośnie!  

Bo naszym podwórkiem nie jest  

to tylko, co jest blisko,  

ale i traktor w polu,  

i stadion,  

i lotnisko,  

i jakiś stary zamek,  

i lasy na pagórkach,  



i Wisła, która płynie  

środkiem Naszego Podwórka. 

 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

 

Co to jest nasze podwórko? 

Czy naszym podwórkiem można nazwać plac zabaw w przedszkolu albo teren wokół 

przedszkola? 

Jak myślisz, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci? 

Co widać z naszego podwórka w przedszkolu, a co z waszych domów? 

 

2. Zabawa ruchowa „Sznurek parzy”. 

Rodzic kładzie na podłodze sznurek. Wymyśla różne sposoby poruszania się z jego 

wykorzystaniem np.: chodzenie po sznurku przodem, tyłem, bokiem; przeskakiwanie przez 

sznurek przodem i tyłem; przeskakiwanie nad sznurkiem bokiem obunóż lub z nogi na nogę. 

3. Praca plastyczna „Domki”. 

pudełka różnej wielkości, papier kolorowy, nożyczki, klej 

Dziecko okleja pudełka kolorowym papierem. Wycina okna, drzwi, dach i  przykleja je w 

odpowiednim miejscu na pudełku.  

4. Karta pracy. 

Wytnij figury geometryczne, wklej je w odpowiednie miejsca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Wytnij figury geometryczne.                                                                                                               

Wklej je w odpowiednie miejsca. 

 

               

  

 

    

 



22.05.2020 

SCENARIUSZ Dzień 5 

 

Temat: W krainie figur. 

Cele ogólne: 

1. Utrwalenie figur geometrycznych.  

2. Utrwalenie nazw kolorów.  

 

3. Rozwijanie twórczej wyobraźni. 

 

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie wiersza M. Platy „Pajacyk”. 

Rodzic recytuje wiersz, a dziecko samodzielnie układa pajacyka na dywanie z figur 

geometrycznych. 

„Pajacyk”. 

Hop – rączki w górę, 

Hop – rączki w dół. 

Co to za dziwny skaczący stwór? 

Jest koło, kwadrat, 

Prostokąt jest śliczny. 

To nasz pajacyk geometryczny. 

Głowa okrągła jest jak piłeczka, 

A na tej głowie trójkątna czapeczka. 

Kwadrat to brzuszek, 

Oczy i nosek są krąglutkie jak groszek. 

Nogi pajaca – prostokąciki, 

Na nich z kwadratów małe buciki. 

Figur przeróżnych ułóż kilka 

I już jest pajacyk , co skacze jak piłka. 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.                                                                                          

Rodzic zadaje pytania: 

Jakie figury geometryczne wystąpiły w wierszu?                                                                                            

Co powstało z figur geometrycznych?                                                                                                                   

Z jakiej figury geometrycznej pajacyk miał głowę, czapeczkę, brzuszek, oczy, nosek, nogi, 

buciki? 

2. Zabawa ruchowa „Bal Pajacyka”. 

Rodzic eksponuje wybraną figurę, a dziecko reaguje odpowiednim ruchem: 

Kwadrat – kuca 



Trójkąt – ręce ułożone nad głową tworząc czapeczkę i klaszcze 

Prostokąt – stoi prosto i maszeruje 

Koło – podskakuje jak piłeczka 

3. Praca plastyczna „Pajacyk”. 

kartka bloku technicznego, figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, klej 

Dziecko wycina figury geometryczne. Jego zadaniem jest ułożyć i przykleić pajacyka. 

Następnie dziecko przelicza ilość figur, podaje kolory. 

4. Karta pracy. 

Pokoloruj figury geometryczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Praca plastyczna „Pajacyk”. 

 

 

 

 

 



                

                      

                

 

 

 

 

 

     

 

              

 



4. Pokoloruj figury geometryczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 


