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SCENARIUSZ ZAJĘĆ POKAZOWYCH 

„Z WIOSNĄ NA TY ” 

 

Opracowanie - Ewa Stelmasik  

Przedszkole Publiczne nr 9 „Akademia Przedszkolaka” we Włocławku 

Grupa wiekowa - 3-4 latki 

 

Cele ogólne: 

 utrwalenie wiadomości o wiośnie 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach stworzonych przez 

nauczyciela 

 stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonalenie sprawności 

umysłowych 

 wdrażanie do współpracy w zespole i komunikowania się. 

 
Cele szczegółowe: 

 Dziecko:  

 włącza się do rozmowy 

 odpowiada na zadane pytanie 

 wypowiada się na określony temat, słucha uważnie innych 

 prawidłowo wykonuje polecenia 

 podejmuje postawione przed nim zadania 

 dokonuje analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej 

 przedstawia świat przyrody ruchem, słowem, gestem, przelicza liczebnikiem głównym 

i porządkowym. 
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Metody: 
 

 słowne 

 poglądowe 

 czynne 

 burza mózgów 

 metoda wg Dennisona – kinezjologia edukacyjna 

 elementy pedagogiki zabawy Klanza 

 metoda aktywnego słuchania muzyki Beti Strauss. 
 

Formy: 

 praca z całą grupą 

 praca w grupkach 

 praca indywidualna. 

Środki dydaktyczne: 

płyta CD: odgłosy przyrody, A. Vivaldii „ Cztery pory roku - Wiosna”, piosenka „Przyleciały 

ptaki”, M. Grechuta „ Wiosna, ach to Ty”, „Stonoga”, elementy wiosny, karty pracy 

dla każdego dziecka – motyl, kredki, koperty dla 3 grup z papierowymi jajkami i z 3kartkami 

z gniazdem, szarfy lub krążki, obrazki z emblematami zmysłów, karton –zielone odciski dłoni 

dzieci (łąka), nauczycielka przebrana za wiosnę, lusterka dla każdego dziecka, pudełka 

z napisem TAK, NIE, zielone listki, dzieci ubrane na zielono, nauczycielka przebrana 

za wiosnę. 

Przebieg zajęć: 

1. PIOSENKA M. GRECHUTA „Wiosna, ach to Ty” – dzieci siedzą w kole, do klasy wchodzi 

WIOSNA. Obchodzi dzieci, prezentuje się  i siada między nimi. 

 

2. POWITANIE – rymowanka: 

Wszyscy są – witam Was 

Zaczynamy już czas 

Jestem ja, jesteś Ty 

Raz, dwa, trzy    2x 
 

3. NAWIĄZANIE DO AKTUALNEJ PORY ROKU – N zadaje pytania związane z wiosną, 

egzekwując wiedzę dzieci związaną tą porą roku. 

4. „CO LUBI WIOSNA?”- ZABAWA  SŁOWAMI – N wypowiada rożne słowa dotyczące nie 

tylko  pór roku. Zadaniem Dz. jest potwierdzić słowem TAK, NIE, te wyrazy, które kojarzą się 

im z wiosną. Np.- motyle, lody, żółty liść, zawilec, bocian, sople, parasol, słońce, kredki, 



bałwan, klocki, cukierki itp.- analiza i synteza wyrazów- podział  wyrazów wiosennych 

na sylaby, wyodrębnienie pierwszej głoski wyrazu 

5. ĆWICZENIA Z KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ wg DENNISONA: 

N. zapowiada dzieciom wycieczkę na łąkę. Chciałabym zaprosić Was na łąkę. Ale najpierw 

wykonamy kilka ćwiczeń, które pozwolą nam lepiej się na niej bawić. 

- ruchy przemienne - Ręka Prawa spotyka Nogę Lewą, RL spotyka NP. , łokieć- kolano  

- leżenie tyłem - przemienny rowerek 

- leżenie jw. - Krzyżowanie  wyprostowanych ramion 

- kapturek myśliciela-  kciukiem i  palcem wskazującym  masujemy małżowinę uszną od góry 

do dołu, a następnie wyciągamy ucho od góry do dołu 

- energetyczne ziewanie- masując policzki ( staw żuchwowo- stawowy), otwieramy usta 

i głęboko ziewamy. 

6. OPOWIEŚĆ RUCHOWA  do muzyki Vivaldiego „ Cztery pory roku – Wiosna” 

N-  teraz zabieram Was na wycieczkę na łąkę. Wsiadamy do naszego pociągu i ruszamy 

za miasto (Pociąg jedzie po linii leniwej  ósemki). 

- Dojechaliśmy. Wysiadamy z pociągu. A teraz zamknijcie na chwilę  oczy. (N w tym czasie 

rozkłada na dywanie elementy łąki : kwiaty, pszczoły, motyle, bociana, żabkę). 

Podkład muzyczny - muzyka poważna 

- A oto nasza łąka!. – zobaczcie jaka jest piękna. Jakie tu świeże powietrze!, jak cudownie 

pachnie! - oddychanie przeponowe - bierzemy głęboki oddech nosem, powolny wydech 

ustami 

- Na łące rosną kwiaty. Zobaczmy jakie wyrosły?, jakie mają kolory Teraz Dz. zamieniają się 

w kwiatki. Kiełek wyszedł z ziemi (DZ. siedzą na piętach, głowy schowane w kolanach), słonko 

świeci, deszczyk pada , kwiatki rosną, powoli się prostujemy, coraz bardziej, aż wyciągamy 

proste dłonie do góry – kwiaty rozchyliły kielichy, 

- Kładziemy się na plecach i obserwujemy chmury. Widzimy jakie mają kształty, jak pędzi 

je wiatr. Teraz  spróbujcie narysować jedną ręką chmurkę, teraz drugą ręką, teraz obiema 

jednocześnie.  

- Na łące nie tylko rosną kwiaty, a nad nią jest piękne niebo. Łąkę słychać różnymi dźwiękami, 

ciągle co się  na niej dzieje. 

Posłuchajcie - i spróbujcie odgadnąć do koga należy ten dźwięk. - DZ. słuchają, odgadują, 

a następnie na łące odnajdują „właściciela głosu” 



- Przyklejanie na przygotowaną makietę łąki odnalezionych emblematów. Na końcu dz. 

doczepiają kwiaty. W taki sposób dzieci przenoszą łąkę na karton.   

- A teraz wsiadamy do pociągu i wracamy do przedszkola 

7. ZABAWA „WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ” - Dz. siedzą w kole. (obrazki z elementami wiosny, 

obrazki z analizatorami zmysłów) 

- N mówi dzieciom, że piękną przyrodę, która nas otacza możemy poznawać za pomocą 

zmysłów. To co się dzieje wokół nas dzieje możemy widzieć (oko), słyszeć (ucho), możemy 

powąchać jak pachnie (nos), jaki ma smak  (usta), możemy dotknąć (dłoń). 

Zadaniem dzieci jest przyporządkować obrazki do właściwego analizatora zmysłu, np. kwiaty 

- nos, ptak- ucho, oko itd. 

EMOCJE - określanie swoich emocji do usłyszanego dźwięku (płyta CD) 

- N- Wszystko co nas otacza poznajemy przez nasze zmysły, ale to co my czujemy również 

możemy pokazać za pomocą naszej buzi, wyrazu twarzy  

- Zadaniem Dz. jest uważne wysłuchanie dźwięku i określenie swoich emocji jakie 

odczuwały kiedy słuchały  danego dźwięku. np. śpiew ptaków - radość (uśmiechnięta buźka). 

8. ZABAWA RUCHOWA „PTASZKI” (szarfy lub krążki) 

N - wszystkie dzieci są ptaszkami. W czasie muzyki fruwają omijając gniazda. Kiedy zaczyna 

padać deszcz, ptaszki chowają się do gniazd. Na sygnał  i w podanej ilości - dz. ptaszki 

chowają się do gniazd. 

9. ZABAWA DYD. „ JAJA W GNIAZDACH” – (indywidualizacja) 

Dz. podzielone na 3 grupy. Każda grupa otrzymuje oznaczoną  kopertę z jajkami oraz kartkę 

z 3 gniazdami (dzieci są oznaczone symbolem odpowiedniej koperty) 

 

ZADANIA: 

I koperta (koło) – w każdym gnieździe ułożyć jajka w innym kolorze (zielony, niebieski, 

czerwony, każdy kolor innej wielkości).Dzieci zauważą, że  jaja są różnej wielkości 

II koperta ( trójkąt) -  1 gniazdo- jedno małe jajko;  2 gniazdo- trzy  jajka;   3 gniazdo - cztery 

jajka 

III koperta kwadrat) – 1 gniazdo – trzy jajka, ale pierwsze- małe  ; 2 gniazdo – cztery jajka – 

drugie małe ;  3 gniazdo – pięć jajek – czwarte i piąte – małe 

10. PIOSENKA „ PRZYLECIAŁY PTAKI” (płyta CD) 



11. GIMNASTYKA BUZI I JEZYKA- dzieci mają lusterka, naśladują dźwięki ptaków; kra, kle, 

ćwir, pi,  

12. „STONOGA” WSPÓLNA ZABAWA muzyczno - ruchowa (płyta CD) 

13. PRACA INDYWIDUALNA – kolorowanie dwiema rękami jednocześnie motyla 

ze skrzydłami w kształcie leniwej ósemki. 

14. ZAKOŃCZENIE – podziękowanie, dzieci otrzymują uśmiechnięte buźki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ZABAWA W TEATR 

 

Opracowanie - Agnieszka Madajska  

Przedszkole Publiczne nr 9 „Akademia Przedszkolaka” we Włocławku 

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej naszego przedszkola. Teatr będący 
syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla 
różnych rodzajów twórczości. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli 
teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr. Rola nauczyciela sprowadza się 
do rozbudzania i ukierunkowywania aktywności dzieci, ich kreatywności. 

Teatr jest dla naszych przedszkolaków rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może 
się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. 
Zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka w wieku 
przedszkolnym. Wielostronne działanie, przeżywanie i poznawanie otaczającego świata 
umożliwiają między innymi realizowane przez nas formy sceniczne. Pozwalają one dziecku 
na wyrażanie własnych przeżyć, emocji, doświadczeń życiowych. Zwiększają poczucie własnej 
wartości. Są również czynnikiem rozładowującym napięcia psychiczne pełniąc rolę 
terapeutyczną. Pomagają w korygowaniu wad wymowy, poprawiają dykcję, doskonalą 
sprawność ruchową. Wyrabiają spostrzegawczość, uczą analizowania, wyciągania wniosków, 
logicznego myślenia. 

Nasze teatrzyki to po prostu spontaniczna zabawa dzieci. W każdej chwili zamieniamy się 
w aktorów i bawimy się w teatr. 

W naszym przedszkolu, dzieci oglądają przedstawienia teatralne w wykonaniu swoich pań, 
rodziców (na uwagę zasługuje: 2013r. „Jaś i Małgosia”, 2014 r. „Rzepka”) oraz 
profesjonalistów, czyli aktorów. Aktorzy często odwiedzają nasze przedszkole, czasami to my 
udajemy się do teatru. W tym roku szkolnym dzieci obejrzały min. „Szewczyka Dratewkę”, 
„Spotkanie z bajką”, „Przygody Janka i złej czarownicy”. Te spotkania z teatrem inspirują 
nasze dzieci do podejmowania zabaw w teatr. W każdej sali znajduje się teatrzyk, kukiełki, 
sylwety oraz różne rekwizyty do zabawy w teatr. Dzieci nie tylko uwielbiają oglądać 
przedstawienia ale i wspaniale w nich uczestniczą jako aktorzy, przedstawiając różne 
wyimaginowane postacie. Każdy pobyt w teatrze lub obejrzenie przedstawienia                                   
w przedszkolu, znajduje natychmiast odbicie w zabawach dziecięcych, które są czasami 
dla nas przyglądających się z boku bardzo niespodziewane i twórcze. Słuchanie improwizacji 
małych dzieci wzbudza czasami nasz zachwyt, bo nigdy żaden dorosły nie wpadłby na takie 
pomysły jakie mają dzieci. Branie udziału w przedstawieniach znajduje także 
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odzwierciedlenie w pracach plastycznych dzieci, szczególnie tych starszych: 5 – 6 latków, 
które tworzą swoje kukiełki, wycinają je, przymocowują patyczki a później znów bawią się      
w teatr, improwizując różne teksty. Na twarzach dzieci wtedy widać radość twórczą – 
po prostu dobrze się bawią. 

Jak działamy? 

Pierwsze kontakty dzieci z teatrem poświęcone są zabawom dramowym, w których nie 
ma gotowych ról, rekwizytów ani scenariusza. Są one oparte na wyobraźni, pantomimie, 
twórczości ruchowej, a niekiedy na słowie podczas różnych sytuacji w ciągu pobytu dziecka 
w przedszkolu. Drama jest sposobem poznawania świata za pomocą działania, opiera się 
na naturalnej skłonności człowieka do naśladownictwa i zabawy oraz umiejętności życia 
fikcją literacką. Dzięki dramie można zmienić złe nawyki w zachowaniu dzieci oraz uwrażliwić 
je na problemy otaczającego świata. Wprowadzanie zajęć teatralnych i ćwiczeń dramy                        
w naszym przedszkolu pomaga doskonaleniu języka ojczystego. Dzieci uczą się poprawnie, 
głośno i wyraźnie wypowiadać słowa, zdania, czemu służą ćwiczenia dykcyjne, zajęcia 
logopedyczne z naszą panią logopedą. Powierzenie niezbyt trudnej roli nawet dziecku                      
z pewną wadą wymowy korzystnie wpływa na jego samopoczucie i motywuje do pracy. 
Dziecko z niewyraźną wymową stara się pokonać wszelkie przeszkody i jak najlepiej wystąpić 
publicznie. Czuje się wtedy akceptowane i ważne. Tak przygotowane dzieci z naszego 
przedszkola chętnie i z zaangażowaniem występują w „Jasełkach”, inscenizacjach  z okazji 
„Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Mamy i Taty” oraz różnych formach scenicznych  w środowisku 
lokalnym. 

Nasze sukcesy 

Wystawienie przedstawień teatralnych stanowi już wieloletnią tradycję naszego przedszkola 
podczas Dni Otwartych, aby ułatwić przyszłym przedszkolakom proces adaptacji                              
w przedszkolu. Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to przełomowy moment w życiu dziecka 
i jego rodziców. Proponowana forma stała się specyficzna dla pracy w naszym przedszkolu,                
a jest możliwa tylko przy bardzo dobrej współpracy rodziców oraz całego zespołu nauczycieli, 
którzy poszukują nowych rozwiązań, mając na uwadze korzyści płynące dla dzieci. 
Przygotowywane corocznie w przedszkolu spektakle biorą również udział  w Prezentacjach  
Artystycznych Przedszkolaków „Scena dla malucha”, która odbywa się nieustannie od 20 lat. 
Dzieci mają okazję wystąpić przed publicznością na profesjonalnej scenie teatralnej. 
Spektakle te prezentowane są również rodzicom, dzieciom z sąsiedzkiego przedszkola 
i innym zaproszonym gościom oraz w środowisku lokalnym. Wracając pamięcią do kilku 
ostatnich lat dzieci wystawiły min. takie sztuki jak: „Leśne duszki” (2011r. ) „Czerwony 
kapturek”(2012r.,) „O żabkach w czerwonych czapkach” , (2013r.), „Szewczyk Dratewka” 
(2014 r.)., które cieszyły się duża popularnością i uznaniem nie tylko rodziców. Na szczególną 
uwagę zasługuje spektakl muzyczny „Kopciuszek” – tegoroczne przedstawienie, za które 
dzieci otrzymały nagrodę specjalną, podczas Prezentacji Artystycznych Przedszkoli a tym 
samym było to dla nas wspaniałe wyróżnienie i podziękowanie za ogrom włożonej pracy 
dzieci, nauczycieli i rodziców, którzy współtworzyli kostiumy i scenografię do bajki. 
Zebraliśmy mnóstwo braw i wiele  pochlebnych opinii. Historię Kopciuszka postanowiliśmy 
przedstawić tym razem  tylko i wyłącznie za pomocą pantomimy: ruchem, tańcem, gestem,  
mimiką  z muzyką w tle. Było to niezmiernie trudne dla naszych przedszkolaków z najstarszej 
grupy, ponieważ dzieci są „wulkanem energii” i kochają mówić, lecz wspaniale udało im się 
przedstawić historię tej pięknej miłości. Efekty ciężkiej pracy nie były widoczne od razu, 



a jednak dzieci dostrzegły cel i sens wielokrotnych ćwiczeń i powtórzeń. Sztuka wzruszała 
naszych widzów ale   nie brakowało też wątków humorystycznych. Przepiękne, kolorowe 
kostiumy dzieci, które powstały przy ścisłej współpracy z rodzicami stanowiły niezbędne 
dopełnienie naszego spektaklu. Dzieci otrzymały owacje na stojąco. 

Przedstawienia teatralne tak angażują dzieci, że są one w stanie opanować nie tylko swoje 
kwestie, ale również kolegów. Mogą więc pełnić rolę dublerów. Dzieci w naszym przedszkolu 
bawiąc się w teatr i występując przed publicznością czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski, 
pochwały i aplauz. Ogromne ich zaangażowanie, autentyczna radość tworzenia daje 
satysfakcję zarówno dzieciom, rodzicom i nauczycielom. 

Spektakl muzyczny: „Kopciuszek” podczas Dni Otwartych w Przedszkolu Publicznym Nr 9 
we Włocławku 

 

 



 

Spektakl muzyczny „Kopciuszek” podczas XX prezentacji Artystycznych Przedszkoli „Scena dla 
Malucha” we Włocławku 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Efekty naszej pracy 

Badając losy wychowanków oraz obserwując wpływ różnych dziedzin sztuki na rozwój                    
i wychowanie dzieci, stwierdzamy przydatność oddziaływań teatralnych jako tych, które 
inspirują je do podejmowania różnorodnych działań twórczych. Mamy nadzieję, że udaje 
nam się tak zainteresować dzieci zajęciami teatralnymi, że w przyszłości będą to dojrzali 
odbiorcy sztuki teatralnej. Podążając za teorią Daniela Golemana o inteligencji emocjonalnej 
(D. Goleman „Inteligencja emocjonalna”), dziecięce wchodzenie w role stanowi trening 
umiejętności gwarantujących najwłaściwsze wykorzystanie wrodzonych zdolności człowieka 
do odnoszenia w życiu sukcesu. Wieloletnie doświadczenia nauczycieli pracujących                            
w naszym przedszkolu w przygotowaniu dziecięcych przedstawień, teatrzyków, inscenizacji                     
i różnego rodzaju występów utwierdzają nas w przekonaniu, iż teatr w przedszkolu 
to doskonała forma pracy z dziećmi. Dziecko uczy się współdziałania w grupie, uczy się 
odpowiedzialności za swoje działanie i ma świadomość, że w tejże grupie pełni ważną rolę. 
Między innymi od niego zależy sukces pracy całego zespołu dzieci i nauczycieli. 

Podsumowując realizacja „zabawy w teatr” zapewnia naszym dzieciom rozwój 
talentów i pasji. W swoim założeniu ma pomagać w wyrównywaniu szans, nie naruszając 
jednocześnie zasad zrównoważonego rozwoju, tak bliskich koncepcji „Akademii 
Przedszkolaka”. 

* Zdjęcia opublikowane w artykule są własnością Przedszkola Publicznego Nr 9 „Akademia 
Przedszkolaka” we Włocławku 

Literatura:  

1. Pankowska K." Drama – zabawa –  myślenie" WSiP, Warszawa 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

               

 

      

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POKAZOWYCH 

 „ZAGINIONY  MIŚ” – ORIGAMI BAJA – ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM  

EDUKACJI PRZEZ RUCH DOROTY DZIAMSKIEJ. 

 

Opracowanie: Ewa Chełminiak 

Przedszkole Publiczne Nr 27 we Włocławku 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 dostrzega różnice i podobieństwa między podobnymi znakami i przedmiotami 

 uważnie słucha poleceń nauczyciela i przestrzega kolejności ich wykonywania 

 dostrzega zmiany charakteru muzyki (dynamiki , tempa) i wyraża je ruchem 

 zna podstawy sztuki składana papieru – orgiami 

 rozumie zjawiska odwracalne i nieodwracalne 

 wchodzi w interakcje społeczne, wspólnie tworzy prace plastyczną 

 wypowie się w róznych technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków 

wyrazu, takich jak (kształt i barwa) 

 doskonali umiejętności grafomotoryczne i manualne 

 planuje obraz z kół 

 rytmicznie kreśli kreski z góry na dół do muzyki 

 rozumienie kierunków nad i pod. 
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Metody: 

 słowna  

 oglądowa 

 samodzielnych doświadczeń 

 Edukacji przez ruch 

 

Formy:  

 praca z całą grupą 
 

Pomoce: 

Kartki białe A4 , kredki pastelowe w różnych  odcieniach zieleni, klej, koła origami w różnych 

rozmiarach, kolorowy karton A4, dziurkacz, wstążka, kolorowe flamastry, muzyka do zajęć 

z ,,Edukacji Przez Ruch”. 

 

 Przebieg zajęć: 

 

1. Powitanie. 
 

2. Zagadka: 

              Ma długi ogonek, 

              oczy jak paciorki. 

              Gdy zobaczy kota, 

              ucieka do norki? 

3. Rytmiczne rozdanie kartek białych A4, w kole – podawanie ich sobie chwytem 

pęsetkowym dwupunktowym, z góry kartki i z po bokach. 
 

4. ,,Nad – pod” – zabawa z kartką. 
 

5. Zaginanie zakładki na 1/3 kartki. 
 

6. Przyklejenie kartki na 4 jej rogach taśmą papierową. (w grupach młodszych przyklejamy 

wspólnie z dziećmi tuż przed zajęciami, w celu lepszej organizacji  pracy. (Zakładką do 

góry). 

7. Kinezjolgiczna zabawa dydaktyczna - kreślenie kredką pastelową w różnych odcieniach 



zieleni, kresek z góry na dół na zakładce, w rytm muzyki (na ustalony dźwięk 

przeskakujemy o jedno miejsce w prawą stronę i kreślimy kreski na kartce sąsiada). 
 

8. Odklejenie karty pracy  i odwrócenie jej zakładką do dołu. 
 

9. ,,Kolorowa burza” - zabawa ruchowa, zbieranie kół na umówiony dźwięk, rozróżnianie 

kolorów wielkości. Podniesienie jednego koła dużego w dowolnym kolorze i dwóch 

małych w jednym kolorze ale innym od dużego koła. 
 

10. Zginanie dużego koła na pół, planowanie jego przyklejenia i rozplanowanie ułożenia 

dwóch mniejszych kołek jako uszków myszki. 
 

11. Dorysowanie ogonka, noska i wąsów myszce-swobodna twórczość dzieci. 
 

12. „Mysia galeria” - rozwieszenie myszek na sznurku, oglądanie myszek, dopatrywanie się 

różnic, rozmowy nt. zajęcia. 
 

13. Zabawa ruchowa przy muzyce pt. ,,Do dziury myszko...”. 

 

 Dzień 1  ,,Myszka” 

 Dzień 2  ,,Kaczuszka” 

 Dzień 3  ,,Motyl” 

 Dzień 4  ,,Biedronka” 

 Dzień 5  ,,Miś” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POKAZOWYCH 

JABŁUSZKOWE ZABAWY 

 

Opracowanie -  Maja Wiśniewska, Joanna Słupska 

Przedszkole Publiczne Nr 32 „Jaś i Małgosia” we Włocławku  

 

Cele:  

 doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 stymulacja układu dotykowego 

 rozwijanie komunikacji niewerbalnej 

 planowanie ruchu 

 usprawnianie koncentracji uwagi 

 doskonalenie procesów równowagi 

 dostarczanie różnych doznań dotykowych 

 pobudzanie aktywności 

Pomoce: 

lampka zapachowa, jabłka, drucik, taśma, koszyk, dotykowe pudełko, miska z sypkim 

materiałem, obrazki owoców 

 

Przebieg zajęć 

 

1. Powitanie przez dotyk rąk i zapalenie lampki zapachowej 

2. Masowanie i nazywanie poszczególnych części ciała 
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3. Zabawa ,,Lustro” - naśladowanie ruchów prowadzącego 

4. ,,Dotykowe pudełko” - rozpoznawanie jabłka za pomocą dotyku bez udziału wzroku 

5. ,,Gdzie jest jabłko?” - szukanie owoców w misce z materiałem sypkim. 

6. Wodzenie wzrokiem za owocem 

7. Rysowanie na plecach owocu i wskazywanie na obrazku 

8. ,,Pachnąca kula” -mycie , gładzenie i wbijanie goździków w jabłko 

9. ,,Spacer po sadzie” 

 omijanie owoców (pokonywanie przeszkód) 

 owoce do spiżarni(zbieranie i przerzucanie z reki do reki, do góry, na dół) 

 celowanie jabłkiem do kosza, chodzenie z jabłkiem po wyznaczonej linii 

 zapasy w spiżarni (nakładanie kawałków jabłka na patyczek) 

 smakowanie jabłek 

10. Turlanie po podłodze po zakończonej pracy 

11. Zgaszenie lampki zapachowej 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POKAZOWYCH 

MYSZKA LUBI SEREK  

 

Opracowanie -  Maja Wiśniewska, Joanna Słupska 

Przedszkole Publiczne Nr 32 „Jaś i Małgosia” we Włocławku 

 

Cele : 

 oswojenie z różnymi bodźcami 

 likwidowanie zaburzeń sensorycznych 

 osiąganie stanu relaksacji 

 lepsze rozumienie otoczenia 

 pobudzanie aktywności 

 

Metody pracy:  
 

 stymulacja polisensoryczna 

 metoda Snoezelen 

 muzykoterapia, 

 metody instrumentalne: modyfikacja zachowań z użyciem wzmocnień stymulujących 

Formy pracy 

 zindywidualizowana 

Pomoce: 

 przyrządy i przybory będące wyposażeniem sali polisensorycznej, kasety z muzyką 

uwrażliwiającą, aktywizującą i relaksacyjną, odtwarzacz CD.  
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Przebieg zajęć 

 

 

1. Zapalenie lampki zapachowej 

 

2. Łagodna aktywizacja i uwrażliwienie muzyką 

Terapeuta prezentuje muzykę o charakterze spokojnym, nastroju pogodnym, o działaniu 

terapeutycznym, uwrażliwiającym i łagodnie aktywizującym. 

3. Ser dla myszek  

Twarde czy miękkie? Słuchanie wiersza o myszkach, porównywanie  twardości  kawałków 

sera. Dzieci nadwrażliwe   mogą nie chcieć dotykać sera, można spróbować w rękawiczkach. 

4. Zawijanie  w serek 

Zawijamy dziecko w koc następnie dociskamy plecy, pośladki z wykorzystaniem woreczków  

z grochem, na koniec dziecko  próbuje się rozwinąć  lub wyczołgać. 

5. Zaproszenie  na wycieczkę - szukamy myszki. 

Dzieci na boso pokonują ścieżkę fakturową z 4- 5 faktur np; woreczki wypełnione grochem, 

futerka, kuwety z piaskiem przykryte  kocem, folia bąbelkową 

6.  Techniki relaksacyjne: 
 

 kołysanie na huśtawce terapeutycznej w siadzie, w leżeniu celem wprowadzenia 

w nastrój relaksu, spokoju 

 wpatrywanie się w obrazy z projektora 

 słuchanie muzyki 

 

7. Stymulacja wzrokowa: 
 

 wodzenie wzrokiem za źródłem światła 

 latarka 

 świeczka 

 zimne ognie 

 

8. Stymulacja węchowa (buteleczki z zapachami) 
 

 olejek sosnowy 

  olejek rumowy 

 olejek waniliowy 

 



9. Zajęcia końcowe: 

 

 ściszenie muzyki relaksacyjnej 

 zaświecenie światła 

 zgaszenie lampki zapachowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POKAZOWYCH 

ZABAWY SENSORYCZNE 

 

Opracowanie -  Maja Wiśniewska, Joanna Słupska 

Przedszkole Publiczne Nr 32 „Jaś i Małgosia” we Włocławku 

 

Cel główny terapii: 

 stymulacja polisensoryczna ze szczególnym uwzględnieniem dotyku 

 stymulacja układu proprioceptywnego 

 

Cele szczegółowe terapii: 
 

 oswojenie z różnymi bodźcami 

 likwidowanie zaburzeń sensorycznych 

  stymulacja wszystkich zmysłów 

 kształcenie koordynacji: ręka – oko 

 doskonalenie zdolności manualnych 

 osiąganie stanu relaksacji 

 lepsze rozumienie otoczenia 

 pobudzanie aktywności 

 

Metody pracy:  
 

 stymulacja polisensoryczna 

 metoda Snoezelen  

 muzykoterapia 
 
Formy pracy:  

 zindywidualizowana 
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Przebieg zajęć 

 

1. Zapalenie lampki zapachowej 

2.  Zabawy w przepychanie, siłowanie, stykanie się plecami 

3.  Turlanie po podłodze, kocu, karimacie 

4. Masaż ciała szerokim pędzlem 

5. Zabawy w suchym basenie – szukanie przedmiotów 

6. Masaż dłoni, stóp, karku:  

Opukiwanie, oklepywanie, głaskanie, ściskanie – można wykorzystywać różne szczotki, gąbki, 

masażery, piłki o różnej fakturze, kompresy żelowe, miotełki  z piór. 

7. Ćwiczenia percepcji dotykowej na materiałach sypkich, lejących i o konsystencji kisielu, 

celem dostarczania różnych doznań dotykowych: 

 

 woda – wkładanie rak do miski z wodą, dotykanie, moczenia, chlapanie 

 materiały sypkie – wkładanie rąk do woreczków z różną zawartością; groch, fasola, 

ryż 

 substancje o konsystencji kisielu – wkładanie rąk do pojemnika z kisielem  

 substancja o konsystencji pianki – zanurzanie rąk w piance do golenia lub do włosów  

(po każdym ćwiczeniu myjemy i wycieramy ręce dziecka). 

 

8. Ćwiczenia percepcji słuchowej na instrumentach muzycznych i przedmiotach 
wydających dźwięki – wydawanie dźwięków z różnych stron dziecka, zachęcanie 
do reagowania obrotem głowy, gałek ocznych, poruszaniem ręki. 
 

9. Dostarczenie dziecku bodźców smakowych – cytryna z cukrem – podanie dziecku 

naprzemiennie cytryny z cukrem i bez. Zakończenie zadania słodkim kawałkiem lub miodem.  

 

10. Zajęcia końcowe: 
 

 wyciszenie muzyki relaksacyjnej 

 zgaszenie lampki zapachowej 

 zaświecenie światła. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCENARIUSZ POKAZOWYCH ZAJĘĆ MUZYCZNYCH  

W GRUPIE MŁODSZEJ INTEGRACYJNEJ 

ZABAWA RYTMICZNA „ZIMOWE CZARY” 

 

Opracowanie - Dorota Kosińska 

Przedszkole Publiczne Nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku 

 

Cel ogólny: 

Rozwijanie wrażliwości muzycznej; 

Cele operacyjne: 

Dziecko potrafi: 

 Poruszać się zgodnie z rytmem 

 Reagować na ciszę w muzyce 

 Sprawnie i poprawnie wykonać polecenia nauczyciela 

 Zgodnie współdziałać w zespole. 

Formy pracy: 

 Praca z całą grupą 

 Praca w grupkach. 

Metody: 

 Słowne 

 Aktywizujące: Pedagogika zabawy; Promyczkowe uszeregowanie; drama 

 Twórczej aktywności – działalność plastyczna. 
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Pomoce: 

Muzyka na płytach CD, odtwarzacz CD, chusta animacyjna, wata, płatki kosmetyczne, bibuła, 

kawałki białego papieru, białe konfetti, trzy białe kule różnej wielkości, czarne guziki, 

pomarańczowy karton – nos bałwanka, smutne i uśmiechnięte buźki, zagadki, czapka, szalik, 

znaczki dla dzieci, sylweta dziecka, kolorowe ubrania na każdą porę roku. 

 

Przebieg zajęć: 

1. Powitanie, zaproszenie dzieci do wspólnej zabawy 

 

2. „Magiczne zaklęcie” – zabawa w kole wprowadzająca do tematu zajęć (inscenizacja). 

Nauczycielka zaprasza dzieci w „Podróż do krainy Pani Zimy”. Witam wszystkie dzieci: Jak się 

czujecie? Kto dziś przyszedł do przedszkola w dobrym humorze wstanie i pomacha do nas. 

A pozostałym dzieciom na pewno humor się poprawi w czasie zabawy. Zapraszam wszystkich 

na wyprawę w ciekawe miejsce, pomoże nam w tym magiczne zaklęcie: 

„Garstka fantazji, szczypta radości, niech nasza grupa w krainie Zimy zagości”. 

Dzieci z zamkniętymi oczami wypowiadają zaklęcie, a następnie nauczyciel zadaje kilka pytań 

będących nawiązaniem do kolejnej zabawy: „Czy waszym zdaniem zaklęcie zadziałało? 

Czy coś zmieniło się w naszym otoczeniu? A dlaczego zaklęcie nie zadziałało?  

3. „Jak się ubrać na zimową pogodę” – promyczkowe uszeregowanie 

Spośród zaproponowanych przez nauczyciela obrazków przedstawiających ubrania, 
dzieci wybierają te, które należy na siebie założyć zimą przed wyjściem na plac zabaw.  

4. Zabawa pantomimiczna – Ubieramy się na spacer – dzieci za pomocą gestów prezentują 
kolejno zakładane ubrania: buty, kurtki, czapki, szaliki, rękawiczki.  

5. Powtórzenie magicznego zaklęcia (dzieci mają zamknięte oczy), a następnie rozsypanie 
na głowy dzieci śniegu za pomocą tub ze sprężonym powietrzem; 

„Garstka fantazji, szczypta radości, niech nasza grupa w krainie Zimy zagości”. 

 

6. Zimowa wycieczka  

   Dzieci wykonują następujące ćwiczenia: 

 Marsz z wysoko unoszonymi kolanami – idziemy przez zaspy; 

 Lekki bieg na paluszkach – biegniemy przez śnieżny puch. 

 



7. Zabawa „Lodowe figurki” 

Podczas tej zabawy dzieci poruszają się w rytmie muzyki, gdy muzyka przestanie grać 

zastygają w bezruchu. 

8. Zabawa rytmizująca 

Na zimowym spacerze musimy pamiętać, aby było nam ciepło, dlatego zrobimy teraz krótką 

rozgrzewkę: 

Hu, hu, ha, hu, hu, ha – wyklaskiwanie dłońmi; 

Zima wcale, zima wcale – wyklaskiwanie o uda; 

Nie jest zła, nie jest zła – tupanie. 

 

9. Zabawy z chustą animacyjną 

 Zamieć śnieżna - Dzieci za pomocą chusty animacyjnej starają się odzwierciedlić 
zmienność zimowej pogody. Nauczyciel prezentuje różne fragmenty muzyczne, 
o różnej dynamice. Dzieci trzymają chustę i poruszają nią w takt melodii: falują, 
zatrzymują, zmieniają tempo wachlowania. 

 „Schronienie przed śnieżycą”  - Dzieci trzymają chustę i wraz z nią poruszają się 
w rytm muzyki. Gdy muzyka ucichnie podrzucają chustę do góry i jednocześnie 
chowają się pod nią. 

 Zagadki Pani zimy – dzieci siadają wokół chusty i w rytm muzyki przekazują sobie 
słoik z kolorowymi karteczkami. Gdy muzyka ucichnie dziecko losuje jeden kartonik 
i odpowiada na pytanie postawione przez nauczyciela. 

10.  „Ulepimy dziś bałwanka” – aktywność plastyczna w grupach; 

Każda grupa otrzymuje swoją kulę, którą musi wykleić wykorzystując do tego celu kulki 

papierowe, watę, płatki kosmetyczne. Następnie wszystkie kule zostają ze sobą połączone. 

11. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach; 

12. Ewaluacja. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POKAZOWYCH W MŁODSZEJ GRUPIE INTEGRACYJNEJ  

Z WYKORZYSTANIEM METOD AKTYWIZUJĄCYCH 

,,NOWE ŁYŻWY GAPCIA”- TEATRZYK LIZAKOWY 

 

Opracowanie - Beata Tanalska      

Przedszkole Publiczne Nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku 

 

Cele:  

Dziecko  

 umie się powitać w różny sposób  

 wie w co można pobawić się na śniegu  

 potrafi naśladować ruchem zabawy na śniegu  

 uważnie ogląda teatrzyk  

 potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela  

 wie w jaki sposób powiedzieć koledze nie, na niebezpieczną propozycje zabawy 

 wykonać wspólnie pracę plastyczną  

 

Metody:  

 słowna 

 czynna 

 oglądowa  

 aktywizujące: burza mózgu, elementy dramy, stymulacja,  
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Pomoce:  

postacie do teatrzyku na patykach, scenografia do teatrzyku,  ilustracje, CD z muzyka 

klasyczną, granatowy karton,  krążki, gotowe elementy do pracy plastycznej.  

 

Przebieg zajęć: 

 

1. ,,Powitanie”- zabawa integracyjna   

Dzieci witają się w różny sposób (machaniem ręką, podskokami, tzw. piątką itp.) 

 

2. ,, W co możemy pobawić się na śniegu”- burza mózgu  

Dzieci przedstawiają różne możliwości zabawy na śniegu  

 

3. ,,Sporty zimowe” – zabawa ruchowa  z elementami dramy 

Dzieci naśladują ruchem zabawy na śniegu. 

 

4. ,,Nowe łyżwy Gapcia”- teatrzyk lizakowy w oparciu o opowiadanie z serii „Antosia uczy 

i ostrzega”. 

 

5. Rozmowa na temat opowiadania - próba oceny postępowania bohatera 

Dzieci dokonują oceny postępowania  Gapcia uzasadniając swoja wypowiedź  

Kto poszedłby z Gapciem siada na czerwonych krążkach , a kto nie siada na niebieskich. 

Mówi tylko  ta osoba która trzyma w ręku postać Gapcia  

 

6. Stymulacja ,,Jak powiedzieć ,,komuś”, że nie pójdziemy z nim nad zamarznięty staw 

poślizgać się na lodzie. 

 

7. „Taniec na lodzie” - dowolna ekspresja ruchowa  

Dzieci poruszają się w rytm melodii w sposób dowolny. 

  

8. ,,Zabawy dzieci na śniegu” -  wspólne wykonanie pracy plastycznej  

Zamontowanie (przyklejenie gotowych elementów) do kartonu 



9. Ewaluacja ,, Śniegowe kule” 

Komu zajęcie się podobało wrzuca śnieżkę  do pudełka niebieskiego, a komu nie do pudełka 

czerwonego.              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POKAZOWYCH 

ZIMOWE PODSUMOWANIE 

 

Opracowanie -  Marta Ryniec 

Przedszkole Publiczne Nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku  

Grupa wiekowa: 5-latki 

 

Treści programowe:  

 wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw 

 poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej 

porze roku 

 poznanie sportów zimowych 

 posługiwanie się liczbami i znakami matematycznymi 

Cele edukacyjne:  

 bezpiecznie bawi się zimą 

 klasyfikuje przedmioty ze względu na ich cechy wyglądu i przeznaczenia 

 dodaje i odejmuje w zakresie 10 

 wymienia nazwy wybranych sportów zimowych 

 układa zagadki do podanych ilustracji 

 poprawnie posługuje się formułami: nad, pod, przed, na, po prawej, po lewej stronie 

Metody: 

 słowna – instrukcja 

 oglądowa – pokaz 

 praktycznego działania - zadania do wykonania 

 aktywizujące - metoda wiodąca: stacje zadaniowe 

 metody podrzędne: burza mózgów, kosz i walizeczka 

PPP RRR ZZZ EEE DDD SSS ZZZ KKK OOO LLL EEE       

DDD OOO BBB RRR YYY CCC HHH    PPP RRR AAA KKK TTT YYY KKK    

 



Formy:  

 indywidualna 

 zbiorowa 

 zespołowa 

Środki dydaktyczne:  

kostka lodu, kulki w różnych kolorach, ilustracje atrybutów zimy, karton, ubrania, kufer, 

rysunki śnieżynek, szaliki, utwory muzyczne, napisy do krzyżówki, list, różdżka, pudełka, 

emblematy sopelków, śnieżynek, bałwanków, ilustracje zachowań pozytywnych 

i negatywnych, walizka, kosz, obrazek i emblematy, chusteczki higieniczne, emblematy 

z buźkami 

 

Przebieg zajęć 

 

Wstęp: dzieci w kole podają sobie kostkę lodu. Rozmowa na temat odczuć towarzyszących 

trzymaniu w dłoniach kostki lodu. Odgadnięcie wokół jakiego tematu będą toczyć się 

dzisiejsze zabawy 

Rozwinięcie tematu zajęć: dzieci same decydują, jakie zadania (stacje zadaniowe)  będą 

rozwiązywać, poprzez losowanie kulek w odpowiednich kolorach i odszukaniu tego samego 

koloru przy zadaniu. 

1. Kulka czerwona: 

Zabawa obrazkowa "Atrybuty Pani Zimy" - dzieci odkrywają obrazki przedstawiające różne 

zjawiska atmosferyczne, przyrodnicze. Nazywają je i wskazują, które pasują do zimy 

i przyklejają na tablice. Dzielą nazwy na sylaby; głoski; podają pierwszą lub ostatnią głoskę 

2. Kulka zielona:  

Segregowanie ubrań - dzieci otwierają skrzynie układając wcześniej kod - dopasowują 

do siebie śnieżynki o takim samym kształcie. Po otwarciu skrzyni wysypują jej zawartość 

i klasyfikują ubrania na zimowe-letnie, chłopięce-dziewczęce. 

3. Kulka niebieska: 

Zabawa ruchowa z szalikami - dzieci podczas grania utworu Vivaldiego "Cztery pory roku. 

Zima" tańczą z szalikami w dłoniach. W przerwie muzyki układają z szalików w parach figurę 

geometryczną podaną przez nauczyciela.  

 



4. Kulka żółta: 

Krzyżówka - dzieci układają słowa według numerów przy rysunkach i układają zagadkę 

dotyczącą wybranego słowa. Kiedy słowa zostają ułożone powstaje hasło SPORT. Dzieci 

wypowiadają się na temat, jakie znają sporty zimowe. 

5. Kulka fioletowa: 

List od Pani Zimy - nauczycielka odczytuje dzieciom list, w którym Zima prosi dzieci aby 

pomogły jej odzyskać skradzioną rzecz. Muszą w tym celu rozwiązać zagadkę matematyczną 

przygotowaną przez czarnoksiężnika. 

6. Kulka pomarańczowa: 

Zabawa ruchowa - dzieci mają na głowach emblematy: śnieżynek, sopelków, bałwanków 

i tworzą odpowiednio trzy pociągi, które poruszają się w rytm muzyki na polecenie 

nauczyciela. 

7. Kulka różowa: 

Zachowania pozytywne i negatywne - dzieci wrzucają kolejno obrazki do walizki (pozytywne) 

lub do kosza (negatywne) 

8. Kulka biała: 

Niedokończony obrazek - nauczyciel prosi dzieci aby ułożyły poszczególne elementy 

na obrazku zgodnie z instrukcjami: nad, pod, przed, z prawej strony, z lewej strony, na. 

Zakończenie: 

- Zabawa "Rzucamy się śnieżkami" - dzieci rzucają się kulkami, które zrobiły z chusteczek 

higienicznych, po skończonej zabawie celują do kosza. 

- Ewaluacja: dzieci pokazują emblemat z buźką odpowiadającą nastrojowi po skończonych 

zajęciach (smutna lub uśmiechnięta) 

 

 

 


