
SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

GRUPA: 5 latki             

TEMAT: „Nadchodzi jesień – poszukiwanie oznak Jesieni – programowanie” 

CELE ZAJĘĆ: Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziecko: 

- posiada orientację przestrzenną na macie; 

- rozwija umiejętności myślenia algorytmicznego; 

- odczytuje, rozumie symbole i znaki; 

- potrafi przesuwać obiekty według kodu; 

- rozwija motorykę małą; 

METODY: 

- metody asymilacji wiedzy – opowiadanie; 

- metody programowe; 

- metody aktywizujące – zabawa ruchowa, praca plastyczna, zagadki; 

- metody ewaluacji; 

FORMY: 

- praca grupowa; 

- praca indywidualna; 

MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE: 

- kasztany; 

- mata do kodowania 8x8, zestaw znaków; obrazki – ilustracje tematyczne; 

- białe kartki, farby, papier do wycięcia oczu; 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. „Kasztan” – poszukiwanie kasztanów w sali. Nauczyciel wybiera dziecko, które poszukuje 

kasztanów ukrytych w sali dzięki instrukcją słownym – kierunki: prosto, w prawo, w lewo, 

do tyłu. 

2. Jesienne zagadki:1 

• Na jednej nóżce stoi w lesie. 

W koszyczku go do domu niesiesz. – Grzyb 

 

• Jest malutki i ma długi ryjek, 

pod kolcami, przed wrogiem się kryje. – Jeż 

 

 
1 http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/scenariusze/1418-treci-zwizane-z-tematem-wesoe-zabawy-z-jesieni, 

(dostęp: 26.09.2019). 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/scenariusze/1418-treci-zwizane-z-tematem-wesoe-zabawy-z-jesieni


• Kiedy kolczasta łupinka pęknie, 

w brązowej skórce jest mu najpiękniej. – Kasztan 

 

• Spadają z drzewa żółte, czerwone. 

Wiatr je niesie w tę i w tamtą stronę. – Liście 

 

• Na jabłoni rosną jabłka, a na gruszy gruszki. 

A co rośnie na sośnie, sam odgadnąć musisz! – Szyszki 

 

• Mieszka wśród lasu, orzeszki zjada, 

w dziupli na zimę zapasy składa. – Wiewiórka  

 

3. Oznaki nadchodzącej Jesieni – programowanie: 

a) Historyjka: 

Ślimak Anatol, Ślimak Bronek i Ślimaczka Celina wybrały się na spacer. Przechadzając 

się przez las zobaczyły, że coś się działo z otaczającą przyrodą. Przypomniały sobie, że 

przyszła już Pani Jesień i wszystko pozmieniała. Ślimaczki zaczęły się zastanawiać: „Co 

takiego się zmieniło?”. Ślimak Anatol stwierdził, ze muszą razem poszukać oznak 

Jesieni. I wyruszyły w podróż. 

b) Programowanie – poszukiwanie oznak Jesieni ukrytych na planszy za pomocą kodów: 

        

        

        

        

        

        

        

        

 



Ślimak Anatol (lewy dolny róg): 

 

4  2  
 

  

Ślimak Bronek (lewy górny róg): 

  7  5  3   
 

Ślimaczka Celina (prawy górny róg): 

 8  2   
 

4. Jesienna praca plastyczna „Sowa”. – wykonanie pracy plastycznej za pomocą odbicia 

dłoni, bądź stóp. 

      5. Ewaluacja – jeśli zajęcia podobały się dzieciom siadają za zielonym kółkiem, jeśli nie to za   

czerwonym. Uzasadnienie swojego wyboru. 
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