
1 
 

Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji społecznej 

  

 

Temat: Dzień Przedszkolaka 

Prowadząca: mgr Monika Zander-Stajno  

Grupa: 4-5 latki „Motylki” 

Data: 20.09.2021 r. 

 

Cele ogólne:  

- stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej i plastycznej, 

- kultywowanie tradycji przedszkolnych, 

- nabywanie umiejętności pracy i zabawy w zespole, 

- podkreślenie znaczenia uczestnictwa,  

- aktywizowanie dziecięcej twórczej ekspresji ruchowej 

 
 

Cele operacyjne: 

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, 

- potrafi aktywnie świętować, 

- wesoło się bawi,  

- czerpie radość z bycia przedszkolakiem, 

- ilustruje ruchem usłyszany tekst 

 

Metody: 

słowna – rozmowy, instrukcje 

czynna – zadań stawianych dziecku 

aktywizująca – dyskusja,  
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Formy pracy:  

- zespołowa, 

- grupowa, 

 

Pomoce dydaktyczne: ilustracje przedstawiające dzieci, przedszkolaków, kredki, 

wydrukowane kolorowanki magnetofon, płyta CD, pendrive, medale, słodycze. 

 

Przebieg: 

 

1. Powitanie „Witam Was” – dzieci witają się ze sobą. 

2. Rozmowa w oparciu o pytania: Czy wiecie jaki dziś dzień? Kto ma swoje święto? 

3. „Dzień Przedszkolaka” – zapoznanie dzieci ze świętem jakie obchodzimy w dniu 

dzisiejszym w przedszkolu. 

4. „Bal Przedszkolaka” – zabawy ruchowe z wykorzystaniem przebojów dziecięcych np. 

Majki Jeżowskiej. 

5. „Jesienna aura” – opowieść ruchowa. 

Już listeczki opadają,                          ruch rąk z góry na dół 

 

nóżki po nich tu stąpają.                      marsz w miejscu 

 

Wiatr powiewa, chmurki płyną.              wymachy rąk w górze i przed sobą 

 

Zając skacze z dumną miną.               podskoki w miejscu      

 

Z drzew wiewiórki gdzieś zerkają            ruch zerkania w dal 

 

i orzeszki w mig zbierają.                     przysiad i wrzucanie orzeszka do dziupli na 

stojąco 

 

Raz nam deszcz rzęsisty pada,           ręka na głowie, a druga stuka w podłogą 
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raz słoneczko z chmur się skrada.          na palcach sięganie słońca 

 

Wiatr powiewa, chmurki płyną             wymachy rąk w górze i przed sobą 

 

JESIEŃ widać za doliną!                        ruch zerkania w dal 

 

Ja tym czasem do przedszkola idę żwawo         marsz po kole 

 

na „dzień dobry” biję brawo!!!                 stop i głośne klaskanie 

 

6. „Jestem przedszkolakiem” – kolorowanie wybranej kolorowanki. 

7. Wręczenie pamiątkowych medali oraz słodkiego poczęstunku. 

 

 

 

 

                                                                                                                          Opracowała: 

                                                                                                                          mgr Monika Zander-Stajno 

 20.09.2021 r. 


