
Scenariusz: Spotkanie z dinozaurem 

Grupa 5 latki 

Cele ogólne: 

− rozwijanie mowy; rozwijanie sprawności fizycznej. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

-uważnie ogląda prezentację 

- rysuje  wzory po śladzie 

− udziela odpowiedzi na pytania dotyczące opowiadania; 

-  wyciąga proste wnioski na podstawie doświadczenia (wykonanie wulkanu) 

- odciska swoje dłonie na piasku, 

- bierze udział w zabawie ruchowej, naśladuje ruchy zwierząt wybranymi częściami ciała. 

Metody: czynne, słowne, oglądowe. 

Forma: zajęcia z całą grupą, zajęcia  indywidualne. 

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna ,,Dinozaury” opowiadanie A. Onichimowskiej 

Zasypiania z jajem, ilustracje do opowiadania, piasek, podstawki do piasku, do wykonania 

eksperymentu: woda, ocet, soda 

 

Przebieg dnia 

1. Oglądanie prezentacji, wprowadzenie w temat 

2.  Zabawa: Posłuchaj i zrób. 

Zadaniem dzieci będzie wykonanie poleceń nauczyciela, posługując się 

wskazanymi częściami ciała. Dzieci stają w rozsypce i pokazują odpowiednią część ciała, 

poruszając nią. 

• Wyobraźcie sobie, że wasze ręce są skrzydłami pterodaktyla, który szybko frunie... 

• Wyobraźcie sobie, że wasze usta są paszczą tyranozaura, szeroko otwartą i warczącą... 

• Wyobraźcie sobie, że wasze ręce i nogi to kończyny triceratopsa, który ucieka przed 

tyranozaurem.... 

3.Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej Zasypianka z jajem. 

 Słuchanie opowiadania. 

W jaskini leżał śnieg, a w samym rogu – dwanaście kamiennych grubych ogórków, ułożonych 

w krąg. 



– Co to jest? – szepnąłem. 

– Myślę, że jaja – odszeptał Mały. – Stare jak świat. 

– Można je podrzucić do kurnika – wymyśliłem szybko, a Mały popatrzył na mnie z uznaniem. 

Wzięliśmy po jednym jaju pod kurtkę. Były ciężkie jak kamienie. 

– To chyba nie żadne jaja – powątpiewałem, ocierając pot z czoła. 

– W moim coś łomocze – pisnął Mały i położył jajo na trawie. 

Było już zarysowane. 

Schowaliśmy się za drzewo. Dziurka w jaju powiększała się szybko. Nie minęło pięć minut, jak 

coś wylazło ze środka. 

– Ma róg na nosie... – Mały szczękał zębami ze strachu. 

Coś pokryte było pancerzem, miało cztery grube łapy z pazurami, potężne zęby i maleńkie 

oczka. I się trzęsło. 

– Ono też się boi – zdziwiłem się. 

– Wcale się nie boi – ryknęło Coś – tylko jest mu zimno. 

– A kim ty jesteś? – odważyłem się spytać, przykrywając To swetrem. 

– Monoclonius – przedstawił się. – Jestem głodny – przyznał, ruszając w naszą stronę. 

– Chyba nie zamierzasz nas zjeść? – przeraziłem się, odskakując na bezpieczną odległość. 

– Gałęzie... – zazgrzytał zębami w odpowiedzi. – Gałęzie, mniam, mniam. – Mlasnął, pożerając 

pobliski krzaczek. – Jestem jaroszem – przyznał. – Ale inne dinozaury... 

– Dinozaury? – wykrzyknęliśmy w przerażeniu i już nas nie było. 

Zawiadomiliśmy ogród zoologiczny i podobno wciąż go szukają. Gdybyście go spotkali, pamiętajcie, że 

jest nieszkodliwy. Ma na imię Monoclonius, lubi roślinki i dużo ciepła. 

 

 Rozmowa na temat opowiadania. 

− Gdzie chłopcy znaleźli jaja? 

− Co chcieli z nimi zrobić? 

− Co się stało, gdy nieśli jaja? 

− Jak wyglądał mały dinozaur? 

− Co to znaczy, że dinozaur był jaroszem? 

4.Wykonaj szlaczki zał. Nr1 

 



 

WYKONAJ SZLACZKI I POKOLORUJ OBRAZKI 

 

 

 



 

5. Wykonanie przez nauczyciela ,,Wulkanu” 

6. Rysowanie na piasku - odbijanie swojej  ręki.  

7. Sprawdzanie, co dzieci wiedzą na temat dinozaurów. 

– Prawda to czy plotka? Nauczyciel mówi zdania; dzieci oceniają, czy one są prawdziwe. Jeżeli tak, to 

klaszczą, a jeżeli nie – siedzą spokojnie. 

 Przykładowe zdania. 

- Dinozaury wykluwają się z jaj. 

- Dinozaury można spotkać na spacerze w lesie. 

- Tyranozaur był łagodnym zwierzęciem, jadł rośliny. 

- Pterodaktyl miał dwa rogi. 

- Za czasów dinozaurów paprocie były wysokie jak dzisiejsze domy. 

 

 

 


