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SCENARIUSZ ZAJĘCIA 

 

Prowadząca: Beata Legun 

 

Grupa: 6 – latki 

 

Temat zajęć: Wprowadzenie  litery „z”, „Z” na podstawie  wiersza „Zamek” i wyrazu Zuzia 

                                      z wykorzystaniem elementów  Metody Dobrego Startu. 

 

Cele szczegółowe: dziecko 

- rozwiąże zagadkę słowną – uzupełni pola krzyżówki, 

- zapozna się ze znakiem graficznym głoski „z”, „Z” na wyrazach zamek, Zuzia,  

- określić miejsce położenia głoski „w" w wyrazie (na początku, w środku i na końcu wyrazu),  

- reprodukują wzór (literę „z”) na tackach z kaszą, 

- odczyta wyraz z nową literą, 

- wykona zadanie indywidualne, 

 

Metody:  

• metoda Dobrego Startu (MDS) prof. M. Bogdanowicz    

• słowna, 

• oglądowa, 

• indywidualna, 

 

Pomoce: litery z alfabetu ruchomego, wzór krzyżówki, rysunek zamku, kukiełka czarownicy 

i królewicza, wzory polisensoryczne - „z”, woreczki, tacki z kaszą, karta pracy, obrazki do 

wyszukiwania liter,  wizytówki z imionami dzieci, obrazki przedstawiające królewnę, zamek 

(błyskawiczny, w drzwiach i budynek),  

 

 Przebieg zajęć:  

 

1. Powitanie dzieci. 

2. Rozwiązanie krzyżówki. 

- Nauczyciel zadaje dzieciom zagadki. Wskazane dziecko odpowiada, a następnie odszukuje 

litery z alfabetu ruchomego i umieszcza je w kratkach krzyżówki. 

Hasło krzyżówki: ZAMEK 

1) To cukierek jest z patyczkiem, lubisz lizać go języczkiem? (lizak) 

2) Bywają stojące, bywają wiszące o zmroku w mieszkaniu zastępują słońce? (lampa) 

3) Każdy sportowiec marzy o tym, ażeby zdobyć srebrny lub złoty? (medal) 

4) Włóż do niego wszystkie rzeczy: sok, kanapkę i czapeczkę. Potem załóż go na plecy i 

na letnią idź wycieczkę? (plecak) 

5) Dwa okienka w ramce na nos założone, chętnie dają oczą pomoc i ochronę? (okulary) 

  

Chętne dziecko odczyta hasło. 

- Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: Co znaczy słowo zamek? 

Prezentacja obrazków przedstawiających 3 znaczenia słowa zamek – błyskawiczny, w 

drzwiach, budynek. 

 

3. Zaproszenie dzieci do obejrzenia krótkiej inscenizacji 
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Na murach zamku (narysowanego na szarym papierze) pojawia się pacynka 

CZAROWNICY, która zachęca dzieci do rozmowy: 

- Ha! ha! ha! ha! – nareszcie udało mi się zamknąć na wieży piękną księżniczkę Zuzię! 

- Teraz ja będę najpiękniejszą! – ha! ha! (śmieje się) 

- O! .....dzieci! (dziwi się ) - Dzień dobry! (zwraca się do dzieci) 

- Dzień dobry! (odpowiadają dzieci) 

Czarownica (kontynuuje) - Już wiecie, że na wysokiej wieży uwięziłam piękną księżniczkę 

O! ....ktoś tu się jeszcze zbliża! jakiś książę! Czego sobie życzysz piękny młodzieńcze?  

Książę (pacynka): - powiedział mi stary kruk, iż uwięziłaś w wieży piękną księżniczkę!  

O! ja nieszczęśliwy........ (zwraca się do dzieci) – Dzieci pomóżcie mi uwolnić piękną 

księżniczkę! 

Czarownica: - Skoro zapraszasz do pomocy dzieci, to możemy się dogadać….. 

                - musimy zawrzeć umowę! 

               - Uwolnię księżniczkę jeśli rozwiążecie zadania ukryte w pięciu basztach. Za każde 

dobrze rozwiązane zadanie otrzymacie złoty klucz, który pozwoli otworzyć wam drzwi 

komnaty i zbliżyć się do księżniczki. 

Książę: A jeśli nie uda nam się rozwiązać zadań, to co się wtedy stanie? 

-Czarownica: Zastanowię się, może będziesz musiał poślubić mnie ha, ha, ha! 

Książę: O nie! I co ja mam teraz zrobić… 9zwraca się do dzieci) pomożecie mi rozwiązać 

zadania i uwolnić moją królewnę? 

Dzieci: tak 

Czarownica: No to zaczynamy  

(Do dzieci wychodzi nauczyciel przebrana za CZAROWNICĘ) 

 

ZADANIE 1: 

- Jeśli chcecie uratować księżniczkę Zuzię musicie dostać się do zamku. Waszym zadaniem 

jest odszukać na wizytówce swoje imię, podzielić je na sylaby i przyczepić w odpowiednim 

miejscu tworząc mur obronny zamku. Np. 

 

Imiona 4 

sylabowe 

Dominika Anastazja Ewelina   

Imiona 3 

sylabowe 

Dominik Nikola    

Imiona 2 

sylabowe 

Ania Kinga  Zuzia   

Imiona 1 

sylabowe 

-  -     

 

Po prawidłowym wykonaniu każdego zadania – nauczyciel włącza fanfary i wręcza dzieciom klucz który 

należy umieścić w odpowiednim miejscu – okienko zamku 

 

ZADANIE 2: 

➢ Słuchanie i omówienie wiersza „Zamek” 

 „Zamek jest stary tu 

Mieszka w nim straszny duch 

Ma jedną wieżyczkę 

Kryje tam księżniczkę” 
 

- Kto mieszka w zamku? 

- Ile wieży ma zamek? 
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➢ Ćwiczenia językowe:  
- analiza i synteza wyrazu podstawowego – ZAMEK  

(wybrzmiewanie sylab i głosek ) 

- Gdzie w wierszu ukrył się rym : wieżyczka - księżniczka 

- głoska „z” jest spółgłoską, 

 

➢ Ćwiczenia ruchowo-słuchowe: 

   Dzieci siadają na dywanie i otrzymują po trzy woreczki (pierwszy od lewej strony czerwony 

+ 2 zielone)  

     – wystukują pięścią rytm wiersza mówionego przez nauczyciela.  

• palcem wskazującym prawej ręki, 

• rantem prawej ręki, 

➢ Nauczyciel umieszcza na tablicy obrazek przedstawiający zamek. 

Dzieci dokonują analizy i syntezy wyrazu podstawowego - ZAMEK 

Budowanie modelu wyrazu z wykorzystaniem kartoników (czerwonych, niebieskich). 

Zastępowanie kartoników znanymi, wcześniej wprowadzonymi literami. 

 

ZADANIE 3: 

➢ Ćwiczenia ruchowe – Zabawa „Duszki” 

- Musicie przegonić strażnika zamku – strasznego duszka. Za chwilę otrzymacie chustki i 

udając duszki zatańczycie do muzyki. Pamiętajcie - musicie straszyć głośno, aby przegonić 

strażnika zamku. 

  Dzieci tańczą prosty układ do utworu „Duszki” – KLANZA 

 

ZADANIE 4: 

➢ Ćwiczenia ruchowo- słuchowo-wzrokowe 

a) Nauczyciel prezentuje wzór graficzny małej litery „z” i omawia z jakich części ona 

się składa,  

b) Nauczyciel prezentuje sposób pisania litery „z” z jednoczesnym wypowiadaniem 

wiersza , (chętne dziecko wodzi palcem po wzorze, pozostałe dzieci wypowiadają 

wiersz) 

c) Dzieci otrzymują wzory do polisensorycznej nauki pisania litery – razem z 

nauczycielem mówią wiersz.  

d) Dzieci reprodukują wzór na tackach z kaszą mówiąc wiersz. 

  

Zabawa ruchowa: „Raz, dwa, trzy Baba – Jaga patrzy” 

ZADANIE 5: 

- Księżniczka Zuzia lubi  przedmioty, w których ukryła się głoska „z” odszukajcie wyrazy , w 

których głoska ”z” jest na początku , na końcu lub w środku wyrazu i umieście  je w 

odpowiednich „skrzyniach skarbów”.  

Kiedy dzieci prawidłowo rozwiążą ostatnie zadanie słychać fanfary, a „czarownica” wręcza 

klucz i chętne dziecko otwiera drzwi wieży, w której ukazuje się obrazek księżniczki Zuzi. 

Czarownica znika za zamkiem i słychać jej narzekanie z powodu przegranej. Po chwili na 
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zamku pojawia się kukiełka księcia i księżniczki którzy cieszą się i dziękują dzieciom za 

pomoc w rozwiązywaniu zadań.  

Po chwili za tablicy - zamku wychodzi nauczyciel i umieszcza obrazek przedstawiający 

księżniczkę na tablicy. 

- Dzieci dokonują analizy i syntezy wyrazu – Zuzia 

Budowanie modelu wyrazu z wykorzystaniem kartoników (czerwonych, niebieskich). 

Zastępowanie kartoników znanymi, wcześniej wprowadzonymi literami. 

4.  Omówienie i rozdanie kart pracy. 

5. Podsumowanie zajęć i podziękowanie za wspólną zabawę. 


