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przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie; rozszerzenie oferty 
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zdiagnozowane deficyty; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. 
Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł 

 

Scenariusz zajęć  

1. Data przeprowadzenia zajęć: 14.11.2018 r. 

2.  Prowadząca: Karolina Wąż 

3. Grupa wiekowa:3,4,5-latki 

4. Czas trwania zajęć: 20 minut 

5. Rodzaj zajęć: edukacja przyrodniczo- matematyczna 

6. Temat zajęć: „Psotny wietrzyk” 

7. Cele ogólne: 

• rozwijanie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi, 

• doskonalenie umiejętności przeliczania zbiorów w aspekcie 

kardynalnym, 

• utrwalenie znajomości kolorów, 

• kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej, 

• rozwijanie sprawności grafomotorycznej 

• usprawnianie pracy narządów mowy poprzez dmuchanie. 

8. Cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia) 

dziewczynka/chłopiec: 

• prowadzi obserwację pogody, 

• słucha i rozpoznaje odgłosy wiatru, 

• przelicza elementy zbioru w dostępnym dla siebie zakresie,  

• rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe, 

• reaguje na ustalone sygnały, 

• estetycznie wykonuje pracę plastyczną, 

• potrafi dmuchać z różnym natężeniem. 

9. Metody przeprowadzenia zajęć:  

• słowne: rozmowa, objaśnienia i instrukcje, 

• oglądowe: obserwacja i pokaz, 

• czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych 

dziecku. 

10. Formy pracy: 

• zbiorowa (z całą grupą), 

• indywidualna 
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11. Środki dydaktyczne 

• płyta CD z nagraniem utworu muzycznego i odgłosów wiatru, 

• papierowe, kolorowe wiatraki, 

• pętle w takim samym kolorze jak papierowe wiatraki,  

•  2 obręcze hula-hoop oznaczone wyrazami tak, nie, 

• pudełko, 

• przedmioty – zabawki, obrazki: samolot, auto, ptak, ryba, kot, 

latawiec itp., 

• bębenek, 

• obrazek małego i dużego wiatraka,  

• marker, duży format papieru, kartki A4 dla dzieci, kredki,  
 

12. Szczegółowy przebieg zajęć 

Tok zajęć Czynności nauczyciela  Czynności dzieci  

Część wstępna 

Powitanie 

piosenką 

integracyjna 

„Wszyscy są, 

witam Was”. 

 

 

 

 

 

 

 „Co tak wieje?” 

– rozmowa o 

wietrze. 

 

 

 

 

 

Nauczyciel wita się  

z grupą, włącza płytę  

z muzyką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel zadaje 

dzieciom zagadkę. 

Nie ma ust-a dmucha! 

 nie ma skrzydeł-a leci! 

Czasami mrozi, czasami 

chucha. Co to? Czy 

odgadną dzieci? (wiatr) 

  

Dziewczynki  

i chłopcy dobierają 

się w pary i śpiewają 

na przywitanie 

piosenkę „Wszyscy 

są, witam Was”; 

wykonują 

odpowiednie ruchy, 

gesty do słów   

piosenki. 

 

Dziewczynki  

i chłopcy rozwiązują 

zagadkę. 
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„Muzyka wiatru”- 

słuchanie i 

rozpoznawanie 

odgłosów wiatru.  

 

Następnie  zaprasza 

grupę do okna i prosi aby 

dzieci odpowiedziały na 

pytanie: „Jakie są oznaki 

tego, że wieje wiatr?” 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel włącza płytę 

z odgłosami wiatru. 

 

Dziewczynki 

 i chłopcy prowadzą 

obserwację 

przyrody, próbują 

dostrzec oznaki 

tego, że wieje wiatr, 

np. poruszające się 

liście drzew, 

ruszające gałęzie, 

próbują usłyszeć 

szum, świst wiatru. 

 

Dziewczynki  

i chłopcy słuchają,  

rozpoznają odgłosy 

wiatru, szum 

wichury.  

Część główna 

 „Wiatr” – 

zabawa 

dydaktyczna. 

Kształtowanie 

umiejętności 

przeliczania 

elementów 

zbiorów 

 w aspekcie 

kardynalnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel wyjmuje  

z pudełka kolorowe 

wiatraki w czterech 

kolorach i wręcza po 

jednym każdemu 

dziecku. Nazywa je  

i rozkłada na dywanie 

pętle ( szarfy, w takim 

samym kolorze jak 

papierowe wiatraki)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda dziewczynka 

 i każdy chłopiec 

podaje kolor 

swojego wiatraka  

i umieszcza go   

w wybranej pętli. 

Następnie dzieci 

razem  

z nauczycielem  

przeliczają wiatraki 

znajdujące się 

 w każdej pętli   

i wykonują tyle 

wskazanych przez 

nauczyciela ruchów 

(klaskanie, skoki, 

podskoki, tupanie 

itp.), ile wiatraków 
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 „Wiatraki”- 

zabawa ruchowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Co lata?”- 

zabawa 

dydaktyczna. 

Kształtowanie 

spostrzegawczości 

wzrokowej  

w trakcie 

wskazywania 

przedmiotów, 

które latają. 

 

 

 

 

Nauczyciel zaprasza 

dzieci do wspólnej 

zabawy, wybija na 

bębenku rytm do marszu 

lub biegu. W czasie 

przerwy pokazuje sylwetę 

dużego lub małego 

wiatraka.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nauczyciel rozkłada na 

dywanie 2 obręcze hula-

hoop z wyrazami tak , 

nie; wyjmuje z pudełka 

przedmioty - zabawki 

(lub obrazki) np. samolot, 

auto, ptak, ryba, kot, 

latawiec. 

 

 

  

jest  

w poszczególnych 

pętlach.  

 

Dziewczynki  

i chłopcy maszerują, 

w czasie przerwy   

zatrzymują się, 

wykonują obrót 

dookoła siebie  

i  naśladują szum 

wiatru (wymawiają 

głoskę sz ) - jeśli 

nauczyciel pokazuje 

mały wiatrak, dzieci 

kręcą się wolniej  

i ciszej, duży 

wiatrak- szybko 

kręcą się i głośniej 

szumią. 

 

Każda dziewczynka  

i każdy chłopiec 

umieszcza wybrany 

przedmiot 

 w odpowiednim 

kole.   

 Część końcowa 

„Piórko”-  

ćwiczenia 

oddechowe. 

 

Nauczyciel rozdaje 

każdemu dziecku piórko.  

 

 

Dziewczynki  

i chłopcy dmuchają 

na piórko, 



 

Gmina Stolno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” 
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie; rozszerzenie oferty 

istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5 letnich i wyrównujące 
zdiagnozowane deficyty; podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. 
Dofinansowanie projektu z UE: 407.999,86 zł 

 

Usprawnienie 

pracy narządów 

mowy poprzez 

dmuchanie. 

 

„Latawiec” – 

zabawa 

naśladowcza  

z tekstem  

A.  Maćkowiaka. 

Rozwijanie 

sprawności 

grafomotorycznej 

w trakcie 

rysowania  

i kolorowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel prezentuje 

tekst i sposób rysowania 

markerem na dużym 

formacie papieru. 

Latawiec 

Arkadiusz Maćkowiak 

 

 Zrób kreseczkę dosyć 

długą. 

Przetnij krótszą  kreskę 

drugą. 

Końce połącz jak na 

wzorze,  

Już latawiec fruwać 

może. 

I dorysuj jeszcze sznurek, 

Nie doleci ci do chmurek. 

 

Nauczyciel dziękuje 

dzieciom za aktywny 

udział w zajęciach. 

wprowadzają je 

 w ruch. 

 

 

 

Dziewczynki 

 i chłopcy wykonują 

swoje rysunki na 

kartkach A4, 

kolorują i  ozdabiają 

wiatraki według 

własnego pomysłu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uwagi: Dziewczynki i chłopcy realizując tematykę tygodniową: „Hula, 

psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje” dowiedzieli  się skąd  bierze się 

wiatr  oraz poznali właściwości wiatru. Zostało przeprowadzonych wiele 

zabaw badawczych i doświadczeń. Dziewczynki i chłopcy tańczyli z 
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kolorowymi paskami bibuły uważnie obserwując falujące wstążki 

obrazujące siłę z  jaką wieje wiatr, nadmuchiwali powietrze do balona  i 

próbowali odpowiedzieć na pytanie „Co jest w środku balona?, „Czym go 

napełniamy?”, „Co dzieje się z balonem, gdy go puścimy?”; sprawdzali za 

pomocą powietrza z suszarki co się  unosi się i dlaczego ( piórko, papier, 

liść, kubeczek, szyszka). Dzięki zabawom badawczym dzieci poznały 

praktyczne sposoby wykorzystania powietrza przez człowiek, poznały 

również właściwości wiatru oraz jego pozytywny  

i negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Poprzez zabawy  

z wiatrem oraz wykonując ćwiczenia oddechowe dziewczynki  

i chłopcy  dowiedzieli  się, że można samodzielnie wywołać wiatr. 
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Scenariusz zajęć 

1. Data: 21.11.2018 

2. Prowadzący: Kinga Kurkierewicz 

3. Grupa wiekowa: 3,4,5 - latki 

4. Czas trwania zajęcia: 20 minut 

5. Rodzaj zajęcia: edukacja językowo-przyrodnicza 

6. Temat zajęcia: „Jesienny spacer” 

7. Cele edukacyjne - dziewczynka/chłopiec: 

• prowadzi obserwację pogody, 

• potrafi określić aktualną pogodę, 

• uważnie słucha utworów literackich, 

• wie, jakie znaki graficzne odnoszą się do pogody, 

• wie, jak należy się ubrać stosownie do pogody, 

• łączy odpowiednie elementy w pary, 

• dostrzega podobieństwo, 

• estetycznie wykonuje pracę plastyczną, 

• ilustruje ruchem piosenkę. 

8. Metody prowadzenia zajęcia: 

• słowne: rozmowa, objaśnienia i instrukcje, 

• oglądowe: obserwacja i pokaz, 

• czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych 

dziecku. 

9. Formy organizacyjne: 

• zbiorowa, 
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• zespołowa, 
• indywidualna. 

10. Środki dydaktyczne: 

• płyta CD (piosenki: „Podajmy sobie ręce” oraz 

„Błyskawica, grzmot”); 

• obręcze; obrazki z symbolami pogodowymi; odzież; 

• „Książka”; 

• kontury chmury; sylweta lalki i garderoba; karty do łączenia 

w pary. 

 

11. Szczegółowy przebieg zajęć: 

Tok zajęć 
Czynności 

nauczyciela 

Czynności dziewcząt i 

chłopców 

Część wstępna 

• Nauczyciel wita się 

z grupą. 

• Nauczyciel prosi 

grupę, aby spojrzała 

przez okno i 

określiła jaka jest 

dzisiaj pogoda. 

• Dziewczynki i 

chłopcy tworzą koło 

i śpiewają na 

przywitanie 

piosenkę „Podajmy 

sobie ręce”. 

• Dziewczynki i 

chłopcy prowadzą 

obserwację 

przyrodniczą. 

Określają pogodę 

oraz dopasowują 

odpowiedni symbol 

pogodowy 

przedstawiony na 

obrazku. 
 

• Nauczyciel • Dziewczynki i 
 

odczytuje cztery chłopcy uważnie 

Część główna krótkie utwory (po słuchają utworów 
 

jednym do każdej literackich. 
 

pory roku) i Odpowiadają na 
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prezentuje ilustracje pytania dotyczące 
 

do tekstu. treści utworu oraz 

opisują ilustracje. 
 

• Nauczyciel kładzie • Każde dziecko po 
 

dwie obręcze. Do kolei wybiera po 
 

każdej obręczy dwie części 
 

dokłada symbol odzieży. Nazywa 
 

pogody (pogoda wybraną odzież 
 

słoneczna i pogoda oraz określa na jaką 
 

deszczowa). Na pogodę możnają 
 

dywanie rozkłada założyć. 
 

różne części Odpowiednio 
 

garderoby (np. dopasowuje 
 

spodenki, okulary wybraną odzież do 
 

przeciwsłoneczne, obręczy. 
 

sukienka, kalosze, 
 

 

sandały, parasol, 
 

 

płaszcz, czapka, 
 

 

bluza). 
 

 

• Nauczyciel • Dziewczynki i 
 

zaprasza dzieci do chłopcy śpiewają 
 

wspólnej zabawy piosenkę oraz 
 

przy muzyce ilustrują ruchem 
 

„Błyskawica, utwór muzyczny. 
 

grzmot”. 
 

 

• Nauczyciel • Każda dziewczynka 
 

rozkłada przed i każdy chłopiec do 
 

dziećmi karty kolei wyszukuje 
 

przedstawiające pary dostrzegając 
 

dziewczynkę podobieństwo na 
 

ubraną na j esienny przedstawionych 
 

spacer. kartach. 
 

• Nauczyciel dzieli • Zadaniem 
 

grupę na dwa dziewcząt i 

Część końcowa zespoły (grupa chłopców j est ubrać 
 

dziewcząt i grupa sylwetę lalki 
 

chłopców). Każda stosownie do 
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Uwagi: dziewczynki i chłopcy podczas całego tygodnia realizowali krąg 

tematyczny „Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga”. 

Poprzedniego dnia podczas zajęć 3 - łatki poznały symbole pogodowe, 

takie jak: słońce, chmury, deszcz, wiatr, słońce za chmurą. 4 i 5 - latki 

dodatkowo zaznajomiły się z następującymi symbolami: śnieg, chmury i 

błyskawica, termometr i słońce, termometr i śnieg. W ciągu całego 

tygodnia dziewczynki i chłopcy rozpoczynając zajęcia prowadzili 

obserwację pogody za oknem, dopasowując jednoczenie symbol pogody 

do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.  

• Dzieci siadaj ą j 

edno za drugim i na 

plecach kolegi/ 

koleżanki wykonują 

masażyk. 

• Dziewczynki i 

chłopcy wykonują 

pracę plastyczną. 

Kontur chmury 

wyklejają watą. 

grupa otrzymuje 

sylwetę dziecka 

oraz kopertę z 

ubraniami. 

• Nauczyciel recytuje 

treść masażyka oraz 

obj aśnia, j ak w j 

aki sposób wykonać 

masażyk. 

• Nauczyciel objaśnia 

zadanie oraz 

rozdaje materiały 

potrzebne do 

wykonania zadania. 

jesiennej pogody. 
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Załącznik nr 1 

Zofia Stanecka - Wierszyki o ubieraniu się 

Przyszła jesień, deszczyk kapie, 

Mój parasol krople łapie. 

Gdy wychodzę na spacerek, 

Czapkę wkładam i sweterek. 

Zimą, gdy bałwana robię, 

Rękawice mam na sobie, 

Czapkę, szalik, co mnie grzeje, 

W nich niestraszne są zawieje! 

Wiosną, chociaż czasem pada, 

Swetrów nosić nie wypada. 

Gdy wiosenne świeci słońce, 

W kapeluszu siądź na łące. 

Latem upał strasznie praży, 

A ja bawię się na plaży. 

Kąpielówki mam na sobie 

Zamek z piasku zaraz zrobię. 
 

 


