
01.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Dzień Dziecka. 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dziecka. 

2. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie opowiadania A. Galicy „Dzień dziecka”. 

To był bardzo wesoły dzień. Dzieci opowiadały sobie, co będą robiły po południu, gdy wrócą 

z przedszkola.                                                                                                                                                        

– Ja idę z mamą do kina! – cieszy się Frania. A ja do kręgielni, z mamą i tatą – oznajmił 

Krzyś.                                                                                                                                                                               

– Mnie mama obiecała domek dla lali – chwaliła się Marysia.                                                                       

- Eee tam, domek – powiedział Maciek. Ja dostanę zjeżdżalnię dla samochodów.                                          

– A nas, z mamą i tatą zaprosiła babcia na ciasto truskawkowe! – zawołała Asia.                                                  

– Jak święto to święto! – powiedziała pani Paulina. – Dzień Dziecka mamy tylko raz w roku. 

– A w innym przedszkolu też jest Dzień Dziecka? – dopytywał Franio. - Bo tam chodzi mój 

kolega.                                                                                                                                                          

– Dzień Dziecka jest we wszystkich przedszkolach – mówi pani – a także w szkołach. I powiem 

wam, że Dzień Dziecka jest po prostu na całym świecie.                                                                                  

– Na całym, calutkim świecie? – dopytywała zdziwiona Martynka.                                                                 

– Oczywiście, wszędzie tam, gdzie są dzieci – oznajmiła pani. – Tak kiedyś ustalili dorośli.     

Ja też pamiętam o ty święcie i mam dla was niespodzianki.                                                                      

Zrobiło się cicho i wszystkie maluchy czekały, co też pani wyjmie z szufladki pod stołem.                        

- Proszę – powiedziała pani – Dla każdego mam znaczek z magnesem do przyczepienia w 

domu na lodówce. Na znaczku jest uśmiechnięta buzia. Nawet dla jeża Julka mam też znaczek 

do przypięcia, też z wesołą buzią.                                                                                                             

Julek był bardzo zadowolony i dumny ze swojego znaczka.                                                                                                     

Dzieci oglądały swoje uśmiechnięte znaczki i same uśmiechały się od ucha do ucha. A pani 

przyniosła wtedy jakiś wielki garnek z zakręconym wieczkiem.                                                                       

– Proszę bardzo – powiedziała – mam tu termos, a w nim…Kto zgadnie? Proszę tylko jeść 

powoli, żeby nie przeziębić sobie gardła.                                                                                                      

Pani Paulina zaczęła wielką łyżką nakładać dzieciom na talerzyki porcje lodów.                                          

– Ale pycha! – oblizywały się maluchy i nawet Julek też spróbował troszeczkę, choć jeże  

zazwyczaj lodów nie jedzą.                                                                                                                               

Bo przecież Dzień Dziecka bez lodów obejść się nie może. 

 

 



Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.                                                                                        

Rodzic zadaje pytania:  

- Jaki dzień świętowały przedszkolaki?                                                                                                               

- Jaką niespodziankę zrobiła im pani w przedszkolu?                                                                                    

- Czy tylko dzieci w przedszkolu obchodziły Dzień Dziecka? 

2. Zabawa ruchowa „Co nas łączy?”. 

Dziecko biega po pokoju, na hasło R.: Stop, zatrzymuje się. R. pyta: Co nas łączy? Dziecko 

stara się znaleźć i pokazać wspólną cechę, np.: mamy ręce – macha rękami, mamy nogi – 

podskakuje, mamy głowę – porusza głową…. 

3. Karta pracy. 

Sprawdź jaką zabawkę dostało w prezencie każde dziecko. 

4. Karta pracy. 

Dopasuj cień do loda.  

5. Karta pracy. 

Jak upłynął Ci dzisiejszy dzień?                                                                                                                              

Byłeś wesoły, smutny, a może coś Cię dzisiaj zdziwiło?                                                                                            

Pokoloruj buźkę, która odpowiada twojemu obecnemu nastrojowi. 

6. Karta pracy. 

Podziel nazwy zabawek na sylaby (np.: la - ka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Sprawdź jaką zabawkę dostało w prezencie każde dziecko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Dopasuj cień do loda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Pokoloruj buźkę, która odpowiada twojemu obecnemu nastrojowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Podziel nazwy zabawek na sylaby  (np.: la - ka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Prawa dziecka. 

Cele ogólne: 

1.Kształtowanie świadomości posiadania własnych praw. 

2. Rozwijanie koncentracji uwagi. 

3. Rozwijanie motoryki małej.                     

 

Przebieg dnia: 

1. Słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”. 

„O prawach dziecka”. 

Niech się wreszcie każdy dowie                                                                                                                            

I rozpowie w świecie całym,                                                                                                                         

Że dziecko, to także człowiek,                                                                                                                                     

Tyle, że jest mały.                                                                                                                                             

Dlatego ludzie uczeni,                                                                                                                                    

Którym za to należą się brawa,                                                                                                                                

Chcąc wielu dzieci los zmienić,                                                                                                                   

Stworzyli dla was mądre prawa.                                                                                                                

Więc je, na co dzień i od święta                                                                                                                                    

Spróbujcie dobrze zapamiętać:                                                                                                                             

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,                                                                                            

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.                                                                                                

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi                                                                                                  

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.                                                                                       

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,                                                                                     

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.                                                                                             

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,                                                                                                          

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.                                                                                                                    

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,                                                                                         

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.                                                                                               

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,                                                                                                     

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.                                                                                           

Tak się tu w wiersze poukładały,                                                                                                                       

Prawa dla dzieci na całym świecie,                                                                                                                    

Byście w potrzebie z nich korzystały                                                                                                   

Najlepiej, jak umiecie. 

 



Rozmowa na podstawie wiersza. 

 Rodzic zadaje pytania:                                                                                                                                  

- O jakich prawach dzieci jest mowa wierszu?                                                                                                  

- Co to są prawa?                                                                                                                                       

Zachęcanie dziecka do swobodnych wypowiedzi. 

2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Dziecięce radości”. 

Dziecko słucha muzyki klasycznej i improwizuje ruchem te czynności, z którymi kojarzy mu 

się muzyka. Po wysłuchaniu dziecko wymyśla określenie dla tej muzyki (szybka, wolna, 

wesoła, do tańca). 

https://www.youtube.com/watch?v=2Woy6AnSx8U 

3. Zabawa muzyczno-plastyczna „Muzyką malowane”. 

kartka bloku technicznego, kredki pastelowe 

Dziecko siada do stołu, gdzie ma przygotowane kartki i kredki pastelowe. Po powtórnym 

słuchaniu muzyki rysuje dowolne formy, z jakimi kojarzy mu się ta muzyka – kropki, linie, 

fale itp. Co jaki czas R. robi przerwę w odtwarzaniu, by dziecko mogło zmienić kolor kredki. 

ttps://www.youtube.com/watch?v=kaoqCARilbA 

4. Praca plastyczna „Moje prawa”. 

kartka bloku technicznego, kredki 

Zadaniem dziecka jest narysowanie wybranych przez siebie praw, zgodnie z własnym 

wyborem. 

5. Kolorowanki. 

kredki 

Pokoloruj obrazki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Woy6AnSx8U


1.Prawa dziecka. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Kolorowanki 

     



           

           



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Tolerancja. 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie postawy tolerancji. 

2. Poznawanie i rozumienie praw dziecka. 

3. Rozwijanie motoryki małej.                     

 

Przebieg dnia: 

1. Rozmowa na temat tolerancji. 

Rodzic pyta dziecko, czy wie co oznacza słowo tolerancja. Wyjaśnia jego znaczenie, 

tłumacząc, że tolerancja polega na akceptowaniu inności jakiejś osoby: przyjmujemy ją taką, 

jaka jest, nawet jeśli ma inny kolor skóry, inaczej wygląda czy się ubiera. Tak jak każdy kwiat 

jest inny, tak również każdy człowiek jest inny.  

Rodzic prosi, aby dziecko kilkakrotnie powtórzyło słowo tolerancja – dzieląc je rytmicznie 

(na sylaby). 

2.Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Inny”. 

Do grupy Ady dołączył nowy przedszkolak. Pani przedstawiła go dzieciom i powiedziała, że 

ma na imię Anuj. Nikt nie chciał się z nim bawić, bo wyglądał inaczej niż wszyscy: miał 

ciemną skórę i czarne oczy, tak czarne jak nocne niebo. Chłopiec siedział w kąciku i rysował 

coś na kartce.                                                                                                                                                      

– To piesek? – zapytała Ada, przyglądając się rysunkowi.                                                                                                                                       

.– Tak, mój dog – odpowiedział chłopiec i dorysował żółte słońce.                                                                      

Ada znała to angielskie słowo i wiedziała, że dog to znaczy pies. Zawsze marzyła o jakimś 

zwierzątku, ale niestety, była uczulona na sierść i po spotkaniu z psem lub kotem od razu 

zaczynała kichać.                                                                                                                                                 

– Nie baw się z nim – szepnęła jej na ucho Kasia.– On jest z innego kraju.                                                      

– Jest miły – powiedziała Ada. – I ładnie rysuje.                                                                                                     

Od tej pory Ada i Anuj często bawili się razem: układali wieże z klocków, budowali zoo i 

ustawiali w nim plastikowe zwierzątka, kręcili się na tej samej karuzeli. Chłopiec znał dużo 

dziwnych słów, których Ada nie rozumiała, ale z radością uczyła go wymowy polskich słów. 

– To jest huśtawka, potrafisz powiedzieć?– Fuś... fuś... fuśtajka – próbował wymówić Anuj.                           

Ada również nauczyła się nowych słów po angielsku i dowiedziała się, że Anuj urodził się w 

Indiach, a jego imię znaczy „młodszy brat”.                                                                                                 

– Ja mam starszego brata Olka, ale jak chcesz, to możesz być moim młodszym braciszkiem – 

zaproponowała.                                                                                                                                                                         

Zbliżało się zakończenie roku przedszkolnego, więc dzieci przygotowywały przedstawienie. 

Kilkoro z nich nie chciało występować razem z nowym kolegą.                                                                     



– Ja nie będę z nim tańczyć – naburmuszyła się Ola.                                                                                             

– Moja mama powiedziała, że on jest z dzikiego kraju – stwierdził Jaś.                                                                      

– A mój tata mówi, że oni jedzą palcami.                                                                                                         

– Nieprawda! Anuj był u nas w domu z mamą i tatą. I wcale nie jedli palcami! – odezwała się 

Ada.                                                                                                                                                           

Słysząc to, pani poprosiła, żeby dzieci usiadły w kółeczku na dywanie, i opowiedziała im 

bajkę o króliczku Trusiu. Truś był czarny, chociaż wszystkie króliki w stadzie były białe. 

Okazało się jednak, że czarny królik był najodważniejszy ze wszystkich i to właśnie on 

uratował Białe Uszate Królestwo.                                                                                                                           

– Nie wolno się z nikogo śmiać i mówić, że jest inny lub gorszy. Na świecie żyje wielu ludzi, 

którzy różnią się kolorem skóry, mową i zwyczajami. Ważne, żebyśmy się od siebie uczyli i 

pomagali sobie wzajemnie. Ada podeszła do Anuja i wzięła go za rękę.                                                                

– On jest moim młodszym bratem – powiedziała. – I razem zagramy w naszym teatrzyku! 

Okazało się, że Anuj ma śliczny głos i potrafi śpiewać jak skowronek. W dodatku nauczył się 

na pamięć trudnego wiersza po polsku i ani razu się nie pomylił. Największe wrażenie jednak 

zrobili na wszystkich rodzice Anuja. Byli ubrani kolorowo jak motyle i poczęstowali dzieci 

indyjskimi ciasteczkami. Gdyby wszyscy na świecie byli tacy sami, nie działoby się nic 

ciekawego. 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.                                                                                                                                                                 

Rodzic zadaje pytania:                                                                                                                                    

- Kim był nowy przedszkolak w grupie Ady?                                                                                                                           

– Jak dzieci zareagowały na nowego kolegę?                                                                                                     

– Jak mógł się czuć Anuj, gdy dzieci nie chciały się z nim bawić?                                                                     

– Jaką bajkę opowiedziała pani dzieciom?                                                                                                       

– Czy wszyscy muszą być tacy sami? 

3. Zabawa muzyczno-ruchowa M. Jeżowska „Wszystkie dzieci nasze są”. 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

4. Karta pracy. 

Poprowadź dzieci przez labirynt – Japonkę drogą z wachlarzami, a Indianina drogą z piórami. 

5. Karta pracy „Emocje Florka”. 

Narysuj wyraz twarzy Florka, kiedy jest ... (wesoły, smutny, zdziwiony, zły, zmęczony, 

wystraszony) 

Pytania dodatkowe:                                                                                                                                    

Którą emocję odczuwasz najczęściej ?                                                                                                                         

Jak się dzisiaj czujesz? 

 

 

 

 

 



4. Poprowadź dzieci przez labirynt – Japonkę drogą z wachlarzami, a Indianina drogą z 

piórami.    

 

 

 

 

 



5. Narysuj wyraz twarzy Florka, kiedy jest ... (wesoły, smutny, zdziwiony, zły, zmęczony, 

wystraszony). 

 

 



04.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: Nasze zabawki. 

Cele ogólne: 

1.Rozwijania umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

2. Odczuwanie radości ze wspólnego działania. 

3. Rozwijanie motoryki małej.                     

 

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie wiersz B. Szelągowskiej „Kraina zabawek”. 

„Kraina zabawek” 

Siedzą zabawki grzecznie na półkach.                                                                                                            

Siedzą i patrzą na pajacyka.                                                                                                                    

Pajac do tańca lalkę zaprosił                                                                                                                     

i teraz będą tańczyć walczyka.                                                                                                               

Patrzcie! Dwa misie! Na samej górze!                                                                                                   

W takt się kołyszą, klaszczą łapkami.                                                                                          

Na parapecie rozsiadł się zając;                                                                                                           

Jak każdy zając – strzyże uszami.                                                                                                               

Tuż obok książek drzemie żyrafa.                                                                                                       

Kudłaty piesek przy wózku szczeka.                                                                                                        

Piłka się turla, to znowu skacze.                                                                                                                                  

Myszka – zabawka – kotu ucieka.                                                                                                                   

I nagle wchodzi ktoś do pokoju.                                                                                                                   

Ojej, nie tańczy już nikt walczyka!                                                                                                                 

Zabawki stoją, siedzą bez ruchu                                                                                                                

i tylko z radia płynie muzyka. 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego wiersza. 

Rodzic kieruje rozmową, zadaje pytania pomocnicze, używając określeń dotyczących 

położenia przedmiotów w przestrzeni. 

Rodzic zadaje pytania: 

- Jakie zabawki były w pokoju?                                                                                                             

- Kogo pajac zaprosił do tańca?                                                                                                   

- Gdzie siedziały dwa misie?                                                                                                                       

- Kto zdrzemnął się obok książek?                                                                                                           

- Przy czym stał kudłaty piesek?                                                                                                                   

- Co się stało, gdy ktoś wszedł do pokoju? 



2. Zabawy ruchowe (wspólna zabawa), np.: 

„Nóżki tańczą”                                                                                                                                               

Nóżki moje tańczą (wytupywanie)                                                                                                            

Rączki moje klaskają (klaskanie)                                                                                                                            

Paluszek wskazuje (wskazywanie palcem)                                                                                                    

Kto najładniej tańcuje (obroty w miejscu) 

„Podróż do krainy Zabawy”                                                                                                                              

- Jedziemy pociągiem. 

- Płyniemy łódką – rodzic z dzieckiem siada do siebie twarzą , podają sobie ręce, maskotki 

leżą w środku łódki, mają bezpiecznie dopłynąć do brzegu. 

- Przedzieramy się przez krzaki – pokaz ruchem. 

- Przejście przez wąską kładkę…. 

3. Zabawa matematyczna „Porządkujemy zabawki”. 

Zrób porządki w swoich zabawkach - ułóż porozrzucane zabawki na „półkach” (górnej, 

dolnej), przelicz je.                                                                                                                                 

Następnie: 

– ułóż zabawki według określonej cechy (zabawki drewniane -plastikowe; małe-duże; 

miękkie-twarde; lalki-misie-samochody-klocki) 

– przelicz elementy powstałych zbiorów 

– porównaj liczebność zbiorów 

4. Zabawa plastyczna „Pokaż mi co czujesz”. 

blok rysunkowy, kredki, mazaki 

Po skończonej zabawie, dziecko w sposób plastyczny wyraża swoje uczucia, które  

towarzyszyły mu podczas zabawy. 

5. Karta pracy.  

Rysuj po śladzie koła hula-hoop – każde innym kolorem. Dorysuj pod spodem tyle dzieci, aby  

dla każdego starczyło po jednym kole. 

6. Karta pracy. 

Znajdź i zaznacz różnice między obrazkami. 

7. Karta pracy. 

Zaznacz zabawki, na których można jeździć 

 

 

 



5. Rysuj po śladzie koła hula-hoop – każde innym kolorem. Dorysuj pod spodem tyle dzieci, 

aby dla każdego starczyło po jednym kole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Znajdź i zaznacz różnice między obrazkami. 

 

 

 

 

 

 



7. Zaznacz zabawki, na których można jeździć 

 

 

 

 

 

 



05.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 5 

 

Temat: Zabawy z piłką. 

Cele ogólne: 

1. Kształtowanie umiejętności współdziałania. 

2. Rozwijania umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej.                     

 

Przebieg dnia: 

1.Wprowadzenie do tematu – oglądanie piłek. 

różne piłki: piłka do tenisa, piłeczka do golfa, piłka nożna… 

Rodzic prezentuje dziecku poszczególne piłki. Prosi, aby dziecko powiedziało, jakie one są i 

czym się od siebie różnią. Wspólnie z dzieckiem próbuje odnaleźć cechę wspólną                                          

– odpowiedzieć na pytanie: Do czego służą wszystkie piłki?. 

2. Słuchanie piosenki „Zaczarowana piłka”. 

Ref: Łapmy ją, piłkę zaczarowaną 

Gońmy ją, piłkę zaczarowaną 

Chociaż szybka jest 

Nam dziś uda się! 

Łapmy ją, piłkę zaczarowaną 

Gońmy ją, piłkę zaczarowaną 

Chociaż szybka jest 

Nam dziś uda się! 

 

1. Kiedy w piłkę grasz, to ona 

Nie chce słuchać cię, bo ona 

Czarodziejsko tak 

Robi figle nam 

Rzucasz w prawo ją, a ona 

W lewo leci, jak szalona 

Co z tą piłką jest? 

Nie słuchać się! 

 

Ref: Łapmy ją, piłkę zaczarowaną 

Gońmy ją, piłkę zaczarowaną 

Chociaż szybka jest 

Nam dziś uda się! 

Łapmy ją, piłkę zaczarowaną 

Gońmy ją, piłkę zaczarowaną 

Chociaż szybka jest 



Nam dziś uda się! 

 

2. Kiedy słychać gol!, to ona 

Z bramki zmiata, jak szalona 

Nikt już nie wie czy 

Gol naprawdę był 

A gdy w kosza grasz, to ona 

Tak, jak w golfie zakręcona 

Nie odbija się 

W co dziś zagrać chce? 

 

Ref: Łapmy ją, piłkę zaczarowaną 

Gońmy ją, piłkę zaczarowaną 

Chociaż szybka jest 

Nam dziś uda się! 

Łapmy ją, piłkę zaczarowaną 

Gońmy ją, piłkę zaczarowaną 

Chociaż szybka jest 

Nam dziś uda się! 

Łapmy ją, piłkę zaczarowaną 

Gońmy ją, piłkę zaczarowaną 

Chociaż szybka jest 

Nam dziś uda się! 

Łapmy ją, piłkę zaczarowaną 

Gońmy ją, piłkę zaczarowaną 

Chociaż szybka jest 

Nam dziś uda się! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7xUD_bMgbtk 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

Rodzić zadaje pytania: 

- Co wy lubicie robić z piłką?                                                                                                                                    

- Jaka jest melodia tej piosenki – wesoła czy smutna? 

3. Zabawa ruchowa „Piłeczki”. 

Rodzic daje dziecku piłeczkę. Prosi, aby przy nagraniu piosenki:                                                                                                                                                                                             

- toczyło piłeczkę między dłońmi                                                                                                                     

- toczyło piłeczkę raz jedną, a raz drugą dłonią po podłodze                                                                                      

- delikatnie ścisnęły piłeczkę raz jedną, raz drugą dłonią po podłodze                                                                                       

4. Ćwiczenia graficzne „Koło”. 

przedmioty, które mają kształt koła np.; dno doniczki, kubek….. 

Rodzic prosi, aby dziecko obrysowało na kartce ołówkiem koła, a następnie udekorowało je w  

wybrany przez siebie sposób. 

 



5. Ćwiczenie słuchowo matematyczne „Piłka skacze”. 

piłka 

Rodzic staje plecami do dziecka, prosi, aby uważnie liczyło, ile razy piłka odbije się od 

podłogi i określił liczbę. 

6. Karta pracy. 

Otocz pętlom po cztery piłki. 

7. Karta pracy. 

 Narysuj po śladzie, jak skakały piłki. 

8. Karty pracy. 

Narysuj piłkę po śladzie i pokoloruj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Piłki. 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Otocz pętlom po cztery piłki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Narysuj po śladzie, jak skakały piłki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Narysuj piłkę po śladzie i pokoloruj. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 


