
Scenariusz – 21.04.20 r. ( wtorek). 

 

I część: przygotowanie do czytania i pisania. 

Temat: „ Stefan i sanki”- wprowadzenie litery s, S drukowanej i pisanej. 

Przebieg zajęć: 

1.Układanie obrazków historyjki o leśnej przygodzie Trampolinka i Stefana z 

wykorzystaniem ilustracji z KP4, s. 10–11 https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-

4750-bd8c-9c18d22f60c6/37392/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP4_2019.pdf 

Rodzic zakrywa kolejność obrazków. Dziecko układa obrazki w odpowiedniej kolejności i 

opowiada treść historyjki. R. zachęca dzieci do czytania dialogów przy obrazkach. 

2. Prezentacja małej i wielkiej litery s, S – drukowanej i pisanej. 

3. Układanie modeli wyrazów; sowa, Stefan najpierw z białych a potem z czerwonych 

(samogłoski) i z niebieskich (spółgłoski) kartoników . 

4. Ułożenie pod modelem wyrazów: sowa, Stefan wyrazów z rozsypanki literowej. 

5. Wymienianie wyrazów, które rozpoczynają się głoską s lub w których słychać głoskę s. 

6.Układanie przez dzieci zdań z niektórymi wyrazami zaczynającymi się na głoskę „s”i 

przeliczanie wyrazów w zdaniu. 

7. Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 10,11,13 i 15. 

Pisanie po śladzie litery s, S. Wskazywanie miejsca występowania litery s w modelach 

wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików wskazujących miejsce występowania tej 

litery, nalepianie podpisów do zdjęć. 

Pozostałe karty pracy z bloku tematycznego „ Muzyka wokół nas” proszę wykonać z 

dzieckiem w innym, dowolnym terminie. 

 

II część: zestaw zabaw ruchowych pod hasłem „ Wesoła rozgrywka dla całej rodziny”. 

Przebieg: 

1.Znajdź kolor – każde dziecko ma przynieść 10 rzeczy tego samego koloru. 

Ta zabawa jest o tyle fajna, że angażuje dzieci i mniej angażuje rodziców. Czyli rodzice też 

mogą troszeczkę odpocząć – napić się kawki lub herbatki. 

2. Łapki i stópki na podłodze – zabawa polega na tym, że trzeba przejść przez tor złożony z 

różnych konfiguracji stóp i dłoni. Ten, kto się pomyli przechodzi na początek kolejki. 

To jest świetna zabawa głównie dla dzieci jak i rodziców. Chodzi o to, żeby tę zabawę zrobić 

samemu. Czyli razem z dzieckiem odrysować swoje dłonie i stopy. Ważne jest, aby w jednej 

linii nie ułożyć tych samych rąk i nóg. 
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 3.Podłoga parzy – zadanie polega na znalezieniu się w miejscu, w którym nasze nogi nie 

dotykają ziemi. 

To jest zabawa, w którą można się bawić przez cały dzień, zwłaszcza, jak dziecko nam 

zawraca głowę. 

4.Z miotłą w ręku – w ramach zabawy rodzic siedzi i trzyma np. kij od szczotki, a dziecko 

musi go przeskoczyć, przeczołgać się pod nim. 

5. „Przylepiony banknot”- dziecku możemy zaproponować trzymanie banknotu przez kilka 

minut czołem do ściany; jak mu się to uda, dostaje banknot w nagrodę. Oczywiście to zadanie 

mogą też wykonać Rodzice. 

6. Magiczne słomki - zabawa polega na tym, że organizujemy wyścigi cukierków! Na stole 

rozsypujemy cukierki i dmuchamy w nie przez słomki. Wygrywa ten, kto pierwszy umieści 

cukierek w bramce lub wyznaczonym miejscu. 

7.Kręgle z puszek -nim przystąpimy do zabawy, wyciągamy z szafki lub lodówki puszki z 

jedzeniem i układamy je w wieżę. W tak powstałą konstrukcję celujemy piłeczką. Ważne by 

piłeczka mieściła się w dłoni. 

8. Wesoła klamerka - podczas zabawy możemy chwytać klamerkami przedmioty lub kartki i 

układać je w dowolnych konfiguracja, np. kolorystycznych. W ten sposób dziecko ćwiczy 

tzw. „motorykę małą”. 

 

 


