
Scenariusz zajęcia z dziećmi

Oddział II, dzieci 4-letnie

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcie: 

AGNIESZKA GRAJ

Temat kompleksowy / Blok tematyczny: 

Jak zwierzęta leśne przygotowują się do zimy?

Temat zajęcia: 

Poszukiwanie mieszkania na zimę.

Cele ogólne:

− Poprawne porozumiewanie się. Stosowanie poprawnych form 
gramatycznych.

− Śpiewanie piosenek.
− Kształtowanie umiejętności twórczych.
− Poznawanie różnych środowisk przyrodniczych. 
− Poznanie zimowych zwyczajów leśnych zwierząt.
− Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt i roślin.
− Tworzenie zbiorów. Przeliczanie elementów zbioru.
− Stosowanie pojęcia para w praktycznym działaniu.
− Nabywanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
− Doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej.
− Orientacja na kartce papieru oraz w przestrzeni.
− Ćwiczenia oddechowe.
− Czytanie globalne – wybieranie swojego imienia.
− Rozwijanie sprawności ruchowej.

Pomoce dydaktyczne:
− ilustracje przedstawiające zwierzęta leśne oraz ich „mieszkania”, karmnik.
− wycięte różnej wielkości szyszki, żołędzie i orzechy, szarfy,
− gitara, 
− gazety, kartki A4, wycięte obrazki jeżyków, kleje, imiona dzieci,
− płyta CD z nagraniem lasu, duża chusta.

L.p

.

Opis sytuacji edukacyjnej, 

zadania dla dzieci

Cele operacyjne, zakładane efekty w zakresie 

zdobywania przez dzieci doświadczeń, 

wiadomości i umiejętności



1. Ćwiczenia wg Paula Dennisona. Dzieci wykonują ćwiczenia z zakresu kinezjologii 

edukacyjnej przygotowując się do zajęć – sowa, 

kapturek myśliciela.
2. Powitanie dzieci piosenką Witaj 

Lena przy akompaniamencie 

gitary, przekazanie sobie Iskierki.

Wszystkie dzieci śpiewają piosenkę przy 

akompaniamencie gitary, wskazane dzieci wstają 

i prezentują się grupie (parami). Na koniec 

wszyscy przekazują sobie Iskierkę i wypowiadają 

słowa powitania.
3. Słuchanie opowiadania o 

zwyczajach zimowych zwierząt 

na podstawie utworu M. Galicy 

„Wiercipiętek ogląda mieszkanie 

na zimę”.

Dzieci słuchają z uwagą opowiadania czytanego 

przez nauczycielkę. Wypowiadają się na temat 

zwyczajów zimowych zwierząt leśnych. Oglądają 

ilustracje przedstawiające poszczególne 

mieszkania zwierząt wymienione w treści 

opowiadania oraz karmnik.
4. Zabawa ruchowo – naśladowcza 

Jak poruszają się zwierzęta?

Dzieci poruszają się w różny sposób: jako 

niedźwiedzie (ociężale), jeże (drobne kroczki), lisy

(skradanie się). 
5. Oglądanie zdjęć zwierząt leśnych.

Odszukiwanie ich mieszkań.

Dzieci oglądają zwierzęta leśne przedstawione na

ilustracjach. Nazywają je. Odszukują zwierzęce 

legowiska – gawrę niedźwiedzią, dziuplę 

wiewiórczą, stertę liści dla jeża, norkę dla lisa 

oraz karmnik dla ptaków. Łączą w pary zwierzę z 

„mieszkaniem”.
6. Dopasowywanie elementów pod 

względem wielkości. Układanie 

zbiorów. Przeliczanie elementów. 

Orientowanie się w przestrzeni.

Dzieci dobierają w pary identyczne wielkością i 

kształtem zapasy zimowe wiewiórki – szyszki, 

żołędzie, orzechy. Tworzą zbiory wg rodzaju. 

Przeliczają ich elementy. 
7. Śpiewanie piosenki Wietrzyk 

psotnik.

Dzieci śpiewają poznaną wcześniej piosenkę przy

akompaniamencie gitary. Ilustrują ruchem jej 

treść. Odpowiadają na pytanie nauczycielki Kogo 

wietrzyk miał utulić?
8. Darcie gazety na małe części. Dzieci usprawniają małą motorykę przygotowując 

małe listki – wydzierając je z gazety.
9. Ćwiczenia oddechowe Jesienne 

listki.

Dzieci dmuchają na wybrany skrawek gazety, 

wprawiając go w ruch jak wiatr liście.
10. Praca plastyczna Przytulne 

posłanie dla jeżyka.

Dzieci naklejają swoje liście (wydarte z gazety) u 

dołu kartki szykując posłanie dla jeża, naklejają 



na liście jeża – układają go na przygotowanym 

posłaniu.
11. Globalne czytanie swojego 

imienia.

Dzieci wybierają swoje imię spośród 2-6 imion. 

Naklejają je pod wykonaną pracą.
12. Ćwiczenia relaksacyjne. Dzieci po skończonej pracy układają się w 

kłębuszki na dywanie i odpoczywają naśladując 

zwinięte w kuleczki jeżyki. W tle muzyka lasu. 

Nad dziećmi powiewa jesienny wietrzyk – psotnik 

(nauczycielka z chustą).

Załącznik 1
Opowiadanie na podstawie utworu M. Galicy „Wiercipiętek szuka mieszkania na 

zimę”



"Wróbelek ogląda mieszkania na zimę"

Pewnego razu Wiercipiętek wyszedł  na podwórko i  spotkał  wróbelka.  -  Dlaczego
jesteś taki smutny? - zapytał Wiercipiętek. 
- Nie mam swojego domku, jest mi zimno, nie mam co jeść, a śnieg zaraz przykryje
ziemię. Proszę, zbuduj dla mnie domek! - powiedział wróbelek. 
- Domek dla ptaszka? Jak mam to zrobić? - zastanawiał się Wiercipiętek.  - Chodź,
pójdziemy do lasu, pokażę ci mieszkania leśnych zwierząt. Może któreś z nich ci się
spodoba. O spójrz! Tu pod liśćmi znajduje się domek! - zawołał Wiercipiętek. 
- Tu chyba musi mieszkać jakiś straszny zwierz - powiedział wróbelek. 
- Co, ja straszny - odezwał się zaspany zwierz. 
- Dzień dobry jeżyku - powiedzieli przyjaciele. 
- Tak głośno krzyczycie, żeście mnie zbudzili, a ułożyłem się już do snu zimowego,
bo w tych ciepłych liściach zasypiam i spędzam tu całą zimę  - powiedział grubym
głosem jeż. 
- To my już nie przeszkadzamy, śpij dobrze, do widzenia  - zawołali i poszli dalej w
las. 
- O zobacz, jaki piękny domek. - powiedział Wiercipiętek i wspiął się na drzewo. 
- Tu nikogo nie ma, ale jest za to pełno szyszek, orzechów i żołędzi  - powiedział
wróbelek.
- Hola, hola, to mój domek - zawołała wiewiórka, która właśnie przeskoczyła z innego
drzewa.  - Mój domek nazywa się dziupla, tutaj gromadzę pożywienie potrzebne do
przeżycia zimy. Za chwilę już nic nie zdołam zdobyć, wszędzie będzie śnieg. Muszę
się  zatem  pospieszyć  by  nazbierać  bardzo  dużo  pokarmu.  Żegnam  więc  was  i
uciekam szukać jedzenia w las. Przyjaciele poszli zatem dalej. 
- O, spójrz Wiercipiętku, to jeszcze jeden dom! - zapiszczał wróbelek.
- Tak, ale tutaj lepiej nie podchodzić. W tej gawrze całą zimę śpi niedźwiedź i jak się
zbudzi może być bardzo zły - powiedział rozważnie Wiercipiętek. Przyjaciele podążyli
więc dalej, aż nagle ujrzeli piękną norę. 
- Spójrz Wiercipiętku, tu mi się podoba. - powiedział wróbelek i dodał - zajrzymy do
środka? - Ale nie zdołali bo z nory właśnie wygramolił się lis. 
-  To mój dom i nie wolno wam tam wchodzić - powiedział chytrusek, zawinął swój
piękny rudy ogonek i wszedł z powrotem do środka.
- Oj, Wiercipiętku, chyba nie znajdziemy odpowiedniego mieszkania dla mnie. Cóż
pocznę, gdy nadejdzie sroga zima? - zasmucił się wróbelek.
- W takim razie wracajmy - powiedział Wiercipiętek. - Już wiem jak będzie wyglądał
domek  dla  ciebie!  -  dodał  zadowolony.  Następnego  dnia  Wiercipiętek  pracował
bardzo długo, aż wreszcie zawołał wróbelka i pokazał mu śliczny karmnik. -  To dla
ciebie! - powiedział Wiercipiętek i nasypał do karmnika garść ziaren.  - Przez całą
zimę będę pamiętał, żeby w twoim domku nigdy nie zabrakło pożywienia. 
- Bardzo się cieszę i dziękuję - powiedział wzruszony wróbelek.

Załącznik 2
Piosenka „Wietrzyk psotnik”



1. Wiatr zapukał w okno, do dzieci: 

 “Halo, hej maluchy, jak leci? 

 Nie chce mi się biegać po polach, 

 przyjdę do waszego przedszkola” 

Ref. Nie! nie! nie! 

 Wietrzyku - Psotniku 

 - masz chmurki przegonić, 

 utulić jeżyki w lesie, 

 kałuże osuszyć, 

 i liście posprzątać, 

 bez ciebie cóż zrobi jesień? 

2. “A ja chcę rozkręcić zabawki, 

 albo rozkołysać huśtawki. 

 Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki, 

 zbudzić wasze misie i lalki” 

Ref. Nie! nie! nie! 

 Wietrzyku - Psotniku 

 - masz chmurki przegonić, 

 utulić jeżyki w lesie, 

 kałuże osuszyć, 

 i liście posprzątać, 

 bez ciebie cóż zrobi jesień?


