
 

NAUCZYCIEL: KLAUDYNA ZAWADKA; GRUPA: SMAKUSIE 

SCENARIUSZ NR 14 

Data: 14.04.2020 r. 

Profil sali: OLIMPIJSKA 

Blok tematyczny: WIOSNA NA WSI 

Temat: T1. ,,Na pastwisku”;  T2 ,,Wesołe koziołki” 

Cele: -potrafi wymienić zwierzęta żyjące na wsi ( zwierzęta hodowlane); 

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych; 

-wykonuje makietę farmy według pomysłu nauczyciela lub własnego; 

-słucha ze zrozumieniem  piosenki, stara się zapamiętywać i samodzielnie odtwarzać 
utwór. 

Struktura: Czynności krok po kroku  

Przywitanie: 1.Ćwiczenia i zabawy 
logopedyczne ze 
zwierzętami. 

 

2.Gimnastyka-zabawy 
ruchowe w obrazkach. 

1.Film nagrany przez nauczycielkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=20UWMCvl8Mg&t=19
8s 

 

2.Dziecko wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją na 
obrazkach w prezentacji (oddzielny plik).. 

Pamiętajmy o aktywności na świeżym powietrzu. 

 

 

Zajęcia właściwe T1.„Na pastwisku” - 
osłuchanie z piosenką; 
opisywanie ilustracji; 
przygotowanie makiety 
farmy.. 
 
 

1.Obejrzenie prezentacji w oddzielnym pliku oraz filmu 
nagranego przez nauczycielkę: 

 https://www.youtube.com/watch?v=GBM5s_5Y3Y0 

Osłuchanie z piosenką ,,Dziadek fajną farmę miał”; film 
nagrany przez Śpiewanki.tv: 

https://www.youtube.com/watch?v=20UWMCvl8Mg&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=20UWMCvl8Mg&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=GBM5s_5Y3Y0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T2 „ Wesołe koziołki” - 
zabawy ruchowe z 
elementami skłonów, 
czworakowania, podskoków, 
turlania.  

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

Obejrzenie obrazków, dziecko stara się pełnymi zdaniami 
opisywać to, co widzi.  

Przygotowanie makiety farmy; wycięcie elementów i 
przyklejenie ich do kartonu. Jeśli w domu nie ma drukarki 
dziecko rysuje na kartce  ,,po swojemu” zwierzęta inne 
obiekty na farmie (może w tym pomóc opiekun); można też 
wykorzystać do zrobienia makiety np. plastelinę, patyczki 
itp. 

2.Przygotowanie kostki ze zwierzętami do zabaw 
ruchowych; naśladujemy zwierzęta mieszkające na wsi. 
Jeśli nie ma możliwości wydrukowania, można 
symbolicznie narysować zwierzęta na kostce z papieru.. 

 

Pożegnanie  1.Pożegnanie piosenką; 
osłuchanie z piosenką. 

 

 

1.Osłuchanie z piosenką ,,Dziadek fajną farmę miał”; film 
nagrany przez Śpiewanki.tv: 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

Propozycje ćwiczeń 
utrwalających 

1.Obejrzenie prezentacji; 
zabawa makietą farmy; do 
wycięcia i ułożenia puzzle. 

 

 

Załącznik 1 Karty pracy:  -Kostka do gry ze zwierzętami. 

-Dwie ilustracje przedstawiające farmę. 

-Makieta stodoły do wycięcia. 

-Zwierzęta do wycięcia do makiety. 

-Puzzle do wycięcia i przyklejenia(przed przyklejeniem 
należy sprawdzić czy dziecko dobrze dopasowuje; elementy 
wycina opiekun).  

-Elementy do wycięcia do makiety. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 






