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          Scenariusz zajęć dydaktycznych 

      w grupie ,,Misiei” w dniu 11.01.2022r.  

 

Prowadząca: Izabela Pracz 

Grupa: ,,Misie”, dzieci 3-4 letnie 

Temat zajęć: ,,Nasza piękna zima” 

Czas trwania zajęć: 2x25 min. 

 

Cele ogólne: 

 Zapoznanie z cechami charakteryzującymi zimę, 

 Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się, 

 Rozwijanie sprawności manualnych i estetycznych. 

Cele szczegółowe: 

 Potrafi nazwać aktualną porę roku; 

 Wymienia charakterystyczne cechy zimy; 

 Wykazuje się pomysłowością i inwencją twórczą; 

 Uważnie słucha i rozwiązuje zagadki; 

 Usprawnia motorykę rąk i nóg, wyzwala swobodną ekspresję ruchową. 

 

Metody: 

 Słowna: rozmowa, słuchanie wiersza, instrukcje i objaśnienia nauczycielki; 

 Oglądowa: ilustracja, pokaz; 

 Czynna: zadania stawiane dzieciom do wykonania, samodzielne doświadczenia; 

 Elementy metody W. Sherborne, metody dobrego startu, elementy pedagogiki zabawy; 

 

Formy:  

Zajęcia prowadzone z całą grupą, indywidualna praca dzieci. 

 

 

 

Środki dydaktyczne: 
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 Nagranie utworu  w wersji instrumentalnej  „Jungle Bells”, nagranie utworu ,,Hej, witam 

was”, ilustracje o tematyce zimowej, list od Pani Zimy, paczka, obrazki na patyczkach,  

wiersz Pani Zimy, kulki śnieżne z białych kartek papieru, szablon drzewa, biała farba, 

gąbki.  

1. Powitanie przy piosence  ,,Hej, witam was” 

2. Dzieci siedzą na dywanie, nauczyciel zwraca ich uwagę na leżącą na dywanie paczkę i list. 

Następnie informuje dzieci, że list zaadresowany jest do dzieci z grupy ,,Misie”, otwiera                 

i czyta list:  

Kochane dzieci. 

 

To ja wasza zimowa pani. Tak bardzo chciałam być razem z wami, lecz niestety nie mogę. 

Zatrzymały mnie ważne sprawy. Wiem, że bardzo lubicie niespodzianki. Dlatego 

przygotowałam kilka .Są w tym oto pudełku. Myślę, że będziecie się dobrze bawić. 

Pozdrawiam Was serdecznie . Pani Zima . 

Nauczyciel wyciąga pierwszą niespodziankę:  

  

Drogie dzieci posłuchajcie zagadek. Przed wami znajdują się ilustracje , które będą 

rozwiązaniem zagadek .Odgadnijcie je i podnieście odpowiedni kartonik. 

 

Nauczyciel zaprasza dzieci do odgadywania zagadek, których rozwiązaniem są obrazki  

umieszczone na patyczkach. Wśród nich dzieci odnajdują prawidłową odpowiedź podnosząc 

patyczek do góry. 

 

-Pod górkę je wciągamy, 

potem zjeżdżamy( sanki) 

- Ze śniegu zrobiony,  

kapelusz na głowie.  

Zgadnij, kto to taki.  

Ja wiem, lecz nie powiem! (bałwan) 

- W czerwonym płaszczu kominem się skrada 

I pod choinką prezenty zostawia. (mikołaj). 

 

Nauczyciel wyciąga z paczki kolejną niespodziankę:  

 

Kochane dzieci posłuchajcie wiersza, jaki dla was napisałam, może uda wam się odgadnąć 

jaką porę roku on opisuje. 

„Zima” 

Saniami Pani Zima przybyła, 

Wspaniałe czapy drzewom uszyła. 

Ubrała dachy w płaszcze zimowe, 
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Wszystkim rozdała kołdry puchowe. 

 

Wichry wieją z każdej strony 

I ziąb ściska niesłychanie. 

Z nieba puch zimowy leci, 

Będą mieć uciechę dzieci. 

 

A teraz popatrzcie na dywanie są rozłożone obrazki. Sprawdźmy czy dzieci wiedzą, jakie 

obrazki pasują do pory roku Zimy. 

 

Dzieci wybierają spośród  rozsypanki  ilustracje charakterystyczne dla zimy i umieszczają 

obok ilustracji Pani Zimy.  

 

3. Zabawa ruchowa „Bałwanki” z wykorzystaniem elementów metody dobrego startu. 

Wszystkie dzieci przemieniają się w bałwanki. Przy piosence „Pada śnieg” ( na melodię „Jungle 

Bells”) dzieci – bałwanki tworzą długi kulig poruszający się po całej sali. Na przerwę w muzyce 

dzieci – bałwanki rozpoczynają zimową zabawę. Podnoszą śnieżki i podrzucają je. 

 

4. Nauczyciel wyjaśnia ostatnie zadanie od Pani Zimy -jak należy wykonać pracę plastyczną. 

Dzieci siadają do stołów i rozpoczynają pracę, która polega na malowaniu białą farbą plakatową  

na niebieskiej kartce "Zimowego drzewka". Po skończeniu pracy dzieci odkładają prace na 

wyznaczone miejsce, a następnie po sobie sprzątają. 

 

5. Nagrodzenie dzieci za aktywny udział w zajęciach.  

 

 

 


