
 

NAUCZYCIEL: KLAUDYNA ZAWADKA; GRUPA: SMAKUSIE 

SCENARIUSZ NR 10 

Data: 07.04.2020 r. 

Profil sali: OLIMPIJSKA 

Blok tematyczny: WIELKANOC 

Temat: T1. ,,Pisanki - jajka malowane”; T2. ,,Wyścigi kurcząt” 

Cele: -słucha z uwagą piosenki, potrafi ją odtworzyć wraz z układem; 

-rozpoznaje instrument muzyczny - klawesy; 

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych; 

-wykonuje ćwiczenia i zabawy logopedyczne. 

 

Struktura: Czynności krok po kroku  

Przywitanie: 1.Gimnastyka w obrazkach. 

 

2.Zabawy z literaturą: 

J.Tuwim ,,Lokomotywa” 

 

3.,,Dzięcioł”- dalsze 

ćwiczenia układu ruchowego 

do muzyki; według pomysłu 

A. Chartanowicz 

,,Dyscyplina bez nakazów”. 

1.Prezentacja przygotowana przez nauczycielkę w 

materiałach 1.04.2020 r. 

2.Film instruktażowy nagrany przez nauczycielkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=sYG8R-MlYOI&t=64s 

 

3.Film instruktażowy nagrany przez nauczycielkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=M6tDWbrv58k 

https://www.youtube.com/watch?v=sYG8R-MlYOI&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=M6tDWbrv58k


Jeśli dziecko zna treść opowiadania, puszczamy już tylko 

część z pokazem i muzyką ( zabawa ruchowa trwa kilka 

minut). 

 

Zajęcia właściwe T1. ,, Pisanki - jajka 

malowane”-  zabawa 

ruchowa do piosenki - 

pokazywanki ,,Kurka” z 

użyciem dłoni i klawesów. 

 

T2. „Wyścig kurcząt”- 

pokonywanie toru przeszkód; 

zabawa ruchowa „Wielka 

pisanka”- chodzenie po 

sznurku po obwodzie pisanki; 

zabawa ruchowa „ Zajączki 

do domu’- ćwiczenia skoków 

obunóż. 

1.Film instruktażowy nagrany przez nauczycielkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=3igQzi0Ok8U 

 
 
 
2.,,Tor przeszkód” - wyznacz z rodzicami trasę w domu/w         
ogrodzie do przejścia, dla utrudnienia możesz ułożyć       
przeszkody: poduszki, mały koc, miękkie zabawki itp. Na        
trasie można przygotować jakieś zadanie do wykonania np.        
segregowanie czegoś. Trasę należy przejść kilka razy,       
zaczynamy od demonstracji. 
„Wielka pisanka”- ułóż ze sznurka lub skakanki owal o         
kształcie jajka największy jaki się da i do melodii piosenki          
nagranej przez Maluch TV:  
(https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY); 
przejdź po sznurku ( stopa za stopą) raz w jedna stronę raz            
w drugą). Możesz zadanie powtórzyć na czas lub spróbować         
bez odrywania nóg ze sznurka.  
„Zajączki do domu”- a teraz zmniejsz sznurek i ułóż go w           
kształcie koła. Zamień się w zajączka i podskakując po         
dywanie poruszaj się w rytm muzyki, gdy muzyka ucichnie         
( lub na sygnał opiekuna) szybko schowaj się do koła,          
wtedy zajączek trafia do swojego domu. Pamiętaj, skacząc        
odrywaj jednocześnie obie nogi od podłogi.  

Pożegnanie  Zabawy relaksacyjne na 

dywanie, odpoczynek przy 

spokojnej muzyce. 

 

Wyciszamy dziecko; prosimy aby  wzięło szybki, głęboki 

wdech i zrobiło powolny, długi wydech.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3igQzi0Ok8U
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


Propozycje ćwiczeń 

utrwalających 

1. Karta pracy; ilustracje do 

obejrzenia - przykładowy tor 

przeszkód. 

 

 

 

Zdjęcia pochodzą ze strony: 

http://www.biesydwa.pl/2013/06/domowy-tor-przeszkod.ht

ml 

 

Załącznik 1 Labirynt do przejścia; 

najpierw przejdź go palcem, 

dopiero jak Ci się uda 

zaznacz trasę pisakiem. 

Policz ile jajek zebrałeś po 

drodze. 
 

 

Załączniki: 

 

 

 

http://www.biesydwa.pl/2013/06/domowy-tor-przeszkod.html
http://www.biesydwa.pl/2013/06/domowy-tor-przeszkod.html


 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


