
Scenariusz zajęć koleżeńskich 

4,5-latki 

 

 

Temat: W zimowo – świątecznym nastroju.  

Cele ogólne: 

- rozwijanie poczucia rytmu,  

- kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,  

- utrwalenie wiadomości na temat zimy i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,  

- kształtowanie koncentracji uwagi,  

- kształtowanie pamięci ruchowej i orientacji przestrzennej.  

Cele operacyjne: Dziecko: 

- zna charakterystyczne cechy zimy,  

- potrafi wymienić tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia,  

- potrafi śpiewać piosenkę o tematyce zimowej, ze szczególnym zwrócenie uwagi na poprawność pod względem dykcyjnym,  

- potrafi ilustrować ruchem muzykę,  

- rytmicznie reaguje na ustalone dźwięki,  

- akcentuje melodię przy użyciu styropianowych bombek,  

- poprawnie ilustruje melodię ruchem przy użyciu drewnianych łyżek,  

- potrafi wodzić palcem po znakach graficznych .  

Metody: 

-słowna, 

-czynna, 

-oglądowa. 

Formy: 

- indywidualna, 

- zbiorowa.  



Środki dydaktyczne: kartonowa Pani Nutka, keybord, srebrne łańcuchy choinkowe, bombki styropianowe, utwory muzyczne „Taniec niemiecki” 

Bethoveen, „Jingle Baals”, „Sleigh Ride”, „Little snowlflake”, drewniane łyżki,  

 

Przebieg zajęć Środki dydaktyczne 

1. Pani Nutka – muzyczne przywitanie z Panią Nutką.  Nauczyciel gra na keyboardzie znaną 

dzieciom melodię i razem z dziećmi śpiewa piosenkę „Dzień dobry dzieci. Dzień dobry Pani”.  

 

2. Zima wokół nas  – omówienie cech charakterystycznych dla zimowej pogody. Nauczyciel 

pokazuje ilustracje zimy, dzieci dokonują jej opisu.  

Zimowa piosenka – ćwiczenia dykcyjne z piosenką – nauczyciel gra na keyboardzie piosenkę – 

dzieci śpiewają tekst ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność wyśpiewanego tekstu  

i rytm.   

Płatki śniegu – zabawa ruchowa z wykorzystaniem srebrnych łańcuchów choinkowych do melodii 

„Tańca niemieckiego” Bethoveena.  

 

3. Zimowe zabawy – dzieci opowiadają na podstawie własnego doświadczenia co można robić 

zimą na śniegu, podają propozycje zabaw.  

Zimowy spacerek  – zabawa rytmiczna – nauczyciel gra na keyboardzie akompaniament a dzieci 

poruszają się rytmicznie w kole po sali. Na odpowiedni sygnał dźwiękowy reagują w ustalony 

sposób.  

 

4. Coraz bliżej święta… – dzieci siedzą w kole, nauczyciel pokazuje symbole Świąt Bożego 

Narodzenia – zadaniem dzieci jest nazwać jakie święta się zbliżają. Następnie dzieci siadają  

w kole, otrzymują od nauczyciela styropianowe bombki, nauczyciel mówi uproszczony tekst 

piosenki „Jingle Balls”, uderzając bombką o podłogę na każdy mocny dźwięk, następnie wykonuje 

to zadanie razem z dziećmi. Na koniec nauczyciel włącza muzykę i dzieci wraz z nauczycielem 

zgodnie z melodią i tekstem piosenki zaznaczają akcent uderzając bombką o podłogę.  

„Dzwonki sań” 

 
Wokół biały śnieg 

 Sanie wiozą nas  

Pani Nutka, keybord,  

 

 

Ilustracje zimowej pogody, keybord 

 

 

 

 

utwór „Taniec niemiecki” Bethoveen, 

srebrne łańcuchy choinkowe 

 

keybord, 

 

 

 

 

 

bombki styropianowe, utwór 

instrumentalny „Jingle Balls” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wszędzie słychać śmiech  

W ten zimowy czas  

Głośny dzwonków dźwięk  

Rozwesela nas  

Jedźmy w dal i cieszmy się  

Śpiewając raz po raz 

Dzyń dzyń dzyń, dzyń dzyń dzyń  

Dzwonią dzwonki sań  

Jak radośnie płynie czas  

Gdy sanie wiozą nas! 

Dzyń dzyń dzyń, dzyń dzyń dzyń  

Dzwonią dzwonki sań  

Jak radośnie płynie czas  

Gdy sanie wiozą nas! 

 

5. Świąteczne przygotowania – nauczyciel prezentuje dzieciom obrazek świątecznego stołu – 

dzieci na podstawie własnych doświadczeń opowiadają co powinno znajdować się na świątecznym 

stole.  

W kuchni – nauczyciel rozdaje dzieciom dwie drewniane łyżki oraz ustala zasady jakie będą 

obowiązywały podczas zabaw z łyżkami, następnie włącza melodię „Sleigh Ride” i razem  

z dziećmi wystukuje rytm. Po osłuchaniu z melodią następuje nauka tańca z wykorzystaniem 

drewnianych łyżek do melodii „Sleigh Ride”. 

 

6. Płatki śniegu – wyciszająca zabawa rytmiczno – grafomotoryczna w oparciu o muzogramy czyli 

znaki graficzne opracowane zgodnie z przebiegiem utworu muzycznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drewniane łyżki, utwór „Sleigh Ride” 

 

 

 

 

 

 

 

utwór instrumentalny „Little snowflake”  

 

 

 

 

 


