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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 
 

GRUPA WIEKOWA: 5 - latki 

 

TEMAT ZAJĘCIA: „Mieszkańcy wiosennej łąki” – rozmowa w 

oparciu o prezentację multimedialna i opowiadanie 

 

CELE OGÓLNE: 

 Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania 

owadów, 

 Rozwijanie słuchu fonetycznego dzieci  poprzez 

sylabizowanie podczas zabawy 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się 

prostymi zdaniami na temat wysłuchanego 

opowiadania, obejrzanej prezentacji oraz własnych 

doświadczeń dzieci, 

 Doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał 

(zatrzymanie muzyki) 

 

CELE OPERACYJNE (DZIECKO): 

 Uważnie słucha opowiadania, ogląda prezentację 

multimedialną, 

 Rozpoznaje i prawidłowo nazywa mieszkańców łąki 

 Stara się wypowiadać zdaniami złożonymi na temat 

wysłuchanego opowiadania, obejrzanej prezentacji 

oraz własnych doświadczeń, 

 Uczestniczy w zabawie ruchowej, reaguje na sygnał, 

METODY: 

 czynna,  

 słowna,  

 oglądowa 

 

FORMY: 

 Praca z całą grupą,  

 indywidualna, 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

ŚRODKI: 

 Ekran, rzutnik, laptop, prezentacja multimedialna, tekst 

opowiadania, płyta CD, odtwarzacz CD 
 

PRZEBIEG: 

1. Wprowadzenie do zajęć- oglądanie ilustracji łąki 

wyświetlonej na projektorze. 

 Co to jest? (SLAJD 2) 

 Jakie kolory może mieć łąka? itd. 

2. Wysłuchanie opowiadania przez dzieci z równoczesnym 

oglądaniem prezentacji multimedialnej. 

 

To jest Kasia. Pewnego dnia postanowiła pójść na 

pobliską łąkę, aby nazrywać kwiatów dla mamy. 

Chodziła to tu, to tam…  zrywając kolorowe kwiaty. 

Gdy tak chodziła spostrzegła, że nie jest tu sama. 

Dookoła latały pszczoły, które zbierały pyłek z 

kwiatów.  

Widziała też piękne, kolorowe motyle. A w oddali 

chodził bocian szukając pysznych żabek. 

W trawie skakały małe koniki polne, a nad wodą 

latały kolorowe ważki, komary i muchy.  

Na listku siedziała mała biedronka, a w trawie pełzał 

powoli ślimak. 

Dookoła było pięknie i kolorowa, a z trawy 

dobiegały odgłosy owadów. Między źdźbłami trawy 

maszerowała mała stonoga, mrówki jak małe 

żołnierzyki maszerowały gęsiego do swojego 

mrowiska. 

W wysokiej trawie, nawet mały pajączek prządł 

swoja pajęczynę, a z ziemi wypełzła dżdżownica. 

Jak tu jest pięknie pomyślała Kasia, a gdy już bukiet 

był gotowy wróciła do domu by opowiedzieć mamie 

kogo spotkała na wiosennej łące. 

 

(SLAJD 3 – po naciśnięciu klawisza pokazują się po 

kolei postacie wymieniane w opowiadaniu) 

 

3. Omówienie opowiadania – odpowiadanie na pytania 

dotyczące tekstu i prezentacji. 

 O kim było opowiadania? 

 Po co Kasia poszła na łąkę? 

 Kogo spotkała na łące? 

4. „Mo-tyl” – sylabizowanie w czasie zabawy, rozwijanie słuchu 

fonetycznego dzieci. (SLAJD 4) 

5. Zabawa ruchowa przy muzyce: „Pszczółki”. 

6. „Rozwój motyla i żaby” – omówienie etapów rozwoju motyla 

i żaby (SLAJD 5 i SLAJD 6). 

7. Zabawa ruchowa: „Żabi i bocian”. 

8. „ILE JEST…” – zabawy matematyczne doskonalące 

umiejętność przeliczania – stosowanie znaków: >, <, (SLAJD 

7, 8, 9) . 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. „Dokończ wg wzoru…” – zabawa dla chętnych dzieci 

(SLAJD 10). 

10. „Ułóż wg wzoru…” – zabawy dla chętnych dzieci (SLAJD 

11,12), układanie od największego do najmniejszego i 

odwrotnie, stosowanie przez dzieci określeń: mniejszy od, 

większy od itd. 

11. Oglądanie obrazów łąki, omówienie jej wyglądu, koloru itd. 

12. Zakończenie zajęć, pochwała za aktywny udział. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


