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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
 

GRUPA WIEKOWA:3 - latki 

 

TEMAT ZAJĘCIA: „CZYM JEDZIEMY NA WAKACJE” – rozmowa 

w oparciu o opowiadanie nauczycielki, własne doświadczenia dzieci i 

prezentację multimedialną 

 

CELE OGÓLNE: 

 Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania pojazdów, 

 Rozwijanie słuchu fonetycznego dzieci  poprzez sylabizowanie 

podczas zabawy 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się prostymi zdaniami 

na dany temat, obejrzanej prezentacji oraz własnych doświadczeń 

dzieci, 

 Doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał (zatrzymanie 

muzyki) 

 Wzbogacanie słownictwa dzieci o nowe słowa 

 Zwrócenie uwagi na to jak należy się zachowywać podczas 

korzystania z środków transportu 
 

CELE OPERACYJNE (DZIECKO): 

 Uważnie słucha nauczyciela, ogląda prezentację multimedialną, 

 Rozpoznaje i prawidłowo nazywa środki transportu 

 Stara się wypowiadać prostymi zdaniami na podany temat, 

obejrzanej prezentacji oraz własnych doświadczeń dzieci, 

 Uczestniczy w zabawie ruchowej, reaguje na sygnał, 

 Wie jak należy się zachowywać podczas korzystania z środków 

transportu, 

METODY: 

 Czynna, słowna, oglądowa, 

FORMY: 

 Praca z całą grupą, indywidualna, 

ŚRODKI: 

 Ekran, rzutnik, laptop, prezentacja multimedialna, bilety 

(autobusowe), płyta CD, odtwarzacz CD, 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

PRZEBIEG: 

1. Wprowadzenie do zajęć. Odpowiadanie na pytania: 

 Czym można jechać na wakacje? 

 Czy dzieci mogą podróżować same? 

 O czym należy pamiętać jak jedziemy: 

 Autobusem – kasujemy bilet 

 Pociągiem – potrzebujemy bilet 

 Samolotem – potrzebujemy bilet 

 Samochodem – dzieci siadają w foteliku, zapinają 

pasy, 

(SLAJD 2 – bilety: lotniczy, kolejowy, autobusowy, 

fotelik samochodowy) 

2. Wspólne oglądanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej 

różne środki lokomocji. 

 Nazywanie przedstawionych środków lokomocji: autobus, 

samochód, motor, rower (SLAJD 3), helikopter, samolot, balon 

(SLAJD 4), pociąg (SLAJD 5), rakieta (SLAJD 6), statek, 

żaglówka, łódka (SLAJD 7), łódź podwodna (SLAJD 8), 

 Przeliczanie różnych pojazdów na poszczególnych slajdach, 

  „Sa – mo - chód” – sylabizowanie w czasie zabawy, rozwijanie 

słuchu fonetycznego dzieci, 

3. Zabawa ruchowa: „Jadę, lecę…” –w czasie trwania muzyki dzieci 

odtwarzają ruchem treść piosenki. 

4. Zakończenie zajęć, pochwała za aktywny udział. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


