
 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

„RODZINA” 
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PRZYKŁADOWY 

SCENARIUSZ 
 

 
 

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
 

GRUPA WIEKOWA:3 - latki 

 

TEMAT ZAJĘCIA: „MOJA RODZINA” – rozmowa w oparciu o 

prezentację multimedialna i wiersz 

 

CELE OGÓLNE: 

 Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania 

członków rodziny, 

 Podawanie informacji na temat swojej rodziny, 

 Rozwijanie słuchu fonetycznego dzieci  poprzez 

sylabizowanie podczas zabawy 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się prostymi 

zdaniami na temat wysłuchanego wiersza, obejrzanej 

prezentacji oraz własnych doświadczeń dzieci, 

 Doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał 

(zatrzymanie muzyki) 

 Wzmacnianie więzów rodzinnych, 
 

CELE OPERACYJNE (DZIECKO): 

 Uważnie słucha wiersza, ogląda prezentację 

multimedialną, 

 Rozpoznaje i prawidłowo nazywa członków najbliższej 

rodziny 

 Stara się wypowiadać prostymi zdaniami na temat 

wysłuchanego wiersza, obejrzanej prezentacji oraz 

własnych doświadczeń dzieci, 

 Uczestniczy w zabawie ruchowej, reaguje na sygnał, 

 Dzieli się informacja na temat swojej rodziny, 

METODY: 

 Czynna,  

 słowna,  

 oglądowa 

 

FORMY: 

 Praca z całą grupą,  

 indywidualna, 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

ŚRODKI: 

 Ekran, rzutnik, laptop, prezentacja multimedialna, tekst wiersza, 

plansza domu, sylwety mieszkańców (mama, tata, siostra, brat, 

dzidziuś, babcia, dziadek) 

PRZEBIEG: 

1. Wprowadzenie do zajęć- oglądanie ilustracji domu wyświetlanego 

na projektorze. 

 Co to jest? (SLAJD 2) 

 Kto może mieszkać w domu? 

 W tym domu mieszka pewien przedszkolak – 

Ignacy, który opowie wam dzisiaj o swojej 

rodzinie. (SLAJD 3) 

2. Wysłuchanie wiersza przez dzieci z równoczesnym oglądaniem 

prezentacji multimedialnej. 

 

Jestem Ignacy, a to moja rodzinka 

O której teraz powiem Wam słów kilka 

To jest mój tatuś, tatuś ukochany, 

Teraz z tatusiem mamy poszukamy. 

To jest mamusia, mamusia kochana. 

Zawsze pogodna, zawsze roześmiana. 

To moja siostra, starsza o dwa lata. 

widzę młodszego ode mnie brata. 

 

A czy gdzieś przypadkiem nie schowała się babcia z 

dziadkiem? 

Też ich poszukamy, bo to rodzice taty i mamy! 

Również w domu, na naszej kanapie 

Leży pies Burek, który jak śpi to chrapie 

On również należy do naszej rodziny 

Pilnuje domu kiedy my już śpimy. 

Z rodziną, miło spędzać czas. 

Najważniejsza jest rodzina dla każdego z nas. 

 

(SLAJD 4 – po naciśnięciu klawisza pokazują się po kolei 

postacie wymieniane w wierszu) 

 

3. Omówienie wiersza – przypomnienie nazw członków rodziny, 

występujących w wierszu. 

 Kto mieszka z Ignacym w jego domu? 

4. „Ma-ma” – sylabizowanie w czasie zabawy, rozwijanie słuchu 

fonetycznego dzieci. (SLAJD 5) 

5. „Moja rodzina” – podczas zadawania pytań przez nauczyciela 

wstają dzieci, które mają: 

 Siostrę, 

 Brata, 

 Kota, 

 Psa, 

 Chomika, 

 Babcię, 

 Dziadka, 

6. Zabawa ruchowa: „Rodzeństwo” – czyli dobieramy się parami – w 

czasie trwania muzyki dzieci maszerują po dywanie, na przerwę w 

muzyce dobierają się parami. 

7. „Nasz domek” – umieszczanie na planszy z domem, mieszkańców 

domu, których poznaliśmy na zajęciach. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

8. „Kto teraz” – zabawa dla chętnych dzieci – utrwalenie nazw 

członków rodziny. 

 

(SLAJD 7 – mama – tata) 

(SLAJD 8 – brat -  siostra) 

(SLAJD 9 – babcia – dziadek) 

(SLAJD 10 – tata – syn) 

(SLAJD 11 – mama – córka) 

(SLAJD 12 – babcia – wnuczka) 

(SLAJD 13 – dziadek – wnuczek) 

 

9. Zakończenie zajęć, pochwała za aktywny udział. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


