
Scenariusz zajęć – 3-latki 

 

Temat: Zapoznanie z Bazgrołkami 

Cele ogólne: 

- zapoznanie dzieci z projektem i postaciami Bazgrołków. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

- przestrzega wspólnie ustalonych zasad, 

- rozwija umiejętności społeczne, 

- bawi się wspólnie z innymi dziećmi. 

Środki dydaktyczne: kart obrazkowe, sylwety Bazgrołków, wiersz p. M. Tokarczyk 

„Bazgrołkowe reguły przedszkolaków”, kredki, Polka tritsch-tratsch, medale, naklejki. 

Przebieg zajęć: 

1. Zabawa integracyjna: „Iskierka na powitanie”. 

2. Prezentacja postaci Bazgrołków (karty obrazkowe) w formie zagadek „Którego Bazgrołka 

mam na myśli?”. Dzieci po odgadnięciu o którym Bazgrołku mowa, maszerują w rytmie 

skocznej „Polki tritsch-tratsch”, a gdy muzyka przestaje grać, naśladują minki (emocje) 

towarzyszące poszczególnym postaciom. 

3. „Co to jest zasada?” – przypomnienie dzieciom czym są zasady w odniesieniu do zasad 

panujących w przedszkolu. Dzieci odpowiadają na pytania:  dlaczego trzeba przestrzegać 

danej zasady? Co może się stać, jeśli złamie się daną zasadę? Omówienie sposobu 

prowadzenia grupowej Księgi Zadań Przedszkolaków. 

Uroczysta zgoda na przestrzeganie wszystkich zasad przy wykorzystaniu wiersza pani 

Magdaleny Tokarczyk „Bazgrołkowe reguły przedszkolaków”. Dzieci odbijają kciuk na 

przygotowanej planszy jako potwierdzenie przyjęcia reguł. 

4. „Dopasuj Bazgrołka” – nauczyciel rozkłada na dywanie wykonane z papieru sylwety 

Bazgrołków oraz karty obrazkowe przedstawiające Bazgrołki. Zadaniem dzieci jest 

dopasowanie postaci do odpowiedniej karty. Dzieci wymyślają imiona dla poszczególnych 

Bazgrołków oraz zapoznają się z prawdziwymi imionami postaci. 

6. Wspólne wykonanie Bazgrołka za pomocą kredek ołówkowych na tablicy osiągnięć – 

praca grupowa. 

Przyklejenie pierwszej naklejki na Tablicy osiągnięć. Rozdanie dzieciom pamiątkowych 

medali. 

7. N. prosi, by każde dziecko odpowiedziało na pytanie: Co dzisiaj podobało mi się 

najbardziej na zajęciach? 



Scenariusz zajęć – 3-latki 

Temat: Czy Bazgrołek ma ogonek?
 

Cele ogólne:  

- nazywanie i wskazywanie części ciała 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

- rozpoznaje i nazywa poszczególne części ciała u siebie i Bazgrołka, 

- wskazuje odpowiednie części ciała,  

- stwarza sytuacje do wspólnej zabawy. 

Środki dydaktyczne: kart obrazkowe, sylwety Bazgrołków, bębenek, naklejki, karta pracy 

„Bazgrołek”, papierowe trójkąciki, klej. 

Przebieg zajęć: 

1. Zabawa integracyjna: odtwarzanie ruchem treści piosenki „Głowa, ramiona...”.  

2. Zabawa ruchowa: nauczyciel gra na bębenku, a gdy przestaje grać, dzieci wykonują 

polecenia: połóż rękę jedna na drugiej, idź do przodu, idź do tyłu, zrób krok w bok, spójrz  

w górę, dół. 

3. „Bazgrołkowy teatrzyk” – nauczyciel opowiada krótką historyjkę o tym, jak wesoły 

Bazgrołek skakał wysoko i tańczył, robił piruety, a następnie chciał odpocząć i usiadł na 

różnych częściach ciała cioci. Dzieci określają, gdzie postanowił odpocząć Bazgrołek – np. na 

ramieniu, na głowie, pod kolanem, za plecami. Następnie nauczyciel mówi polecenia np. 

„Połóż Bazgrołka pod dłonią”, a zadaniem dzieci jest prawidłowe wykonanie zadania. 

4. „Gdzie Bazgrołek ma ręce?” – zabawa manipulacyjna – dotykanie boków i wierzchołków 

różnych trójkątów, zapoznanie z budową trójkąta, ozdabianie Bazgrołka kawałkami 

kolorowego papieru w kształcie trójkątów. Przypomnienie reguł związanych z używaniem 

kleju podczas wykonywania pracy plastycznej. Przyklejanie Bazgrołkowi trójkątów oraz rąk  

i nóg. 

5. „Czy Bazgrołek ma ogonek?” – prezentacja wykonanych prac plastycznych, wymienianie 

jakie części ciała ma Bazgrołek, a jakich nie ma, porównanie do części ciała, które mają 

dzieci.
 

6. Przyklejenie naklejki na Tablicy osiągnięć.  

7. Nauczyciel prosi dzieci, aby stanęły naokoło emblematu wesołego lub smutnego 

Bazgrołka, w zależności od tego, czy zajęcia im się podobały, czy też nie. 

 

 

 



Scenariusz zajęć – 3-latki 

Temat: Gdzie jest Bazgrołek? 

Cele ogólne: 

- kształtowanie orientacji przestrzennej. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

- określa położenie przedmiotów w przestrzeni,  

- stosuje określenia: na, pod, przed, za, wysoko, nisko ,  

- określa kierunki ruchu, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, na dół, do góry, w bok,  

- porusza się pod dyktando nauczyciela: do przodu, do tyłu itd. 

Środki dydaktyczne: kart obrazkowe, sylwety Bazgrołków, wiersz p. M. Tokarczyk 

„Bazgrołkowe reguły przedszkolaków”, kredki, Polka tritsch-tratsch, medale, naklejki. 

Przebieg zajęć: 

1. Zabawa integracyjna: „Iskierka na powitanie”. 

2. „Zagadki” – dzieci odgadują zagadki zadane przez nauczyciela, np. „Co znajduje się obok 

tablicy?”, „Co widzisz pod półką z książkami?”, „Co znajduje się nad pudełkiem z 

zabawkami?”, 

3. „Gdzie jest Bazgrołek?” - nauczyciel opowiada krótką historyjkę o tym, jak smutny 

Bazgrołek zgubił się podczas spaceru. Nauczyciel prosi dzieci aby pomogły go odnaleźć i 

wskazały, gdzie znajduje się Bazgrołek (w koszyku, pod koszem, za koszem, w koszyku)?  

4. „Połóż zielonego Bazgrołka na stole” – uzupełnienie kart pracy. 

5. „Na spacerze” – dzieci otrzymują opaski z emblematami Bazgrołków, zadaniem dzieci jest 

poruszanie się zgodnie z poleceniem nauczyciela np. zielone Bazgrołki idą trzy kroki do tyłu, 

czerwone idą dwa kroki do przodu, itp. 

6. Przyklejenie pierwszej naklejki na Tablicy osiągnięć. Rozdanie dzieciom pamiątkowych 

medali. 

7. N. prosi, by każde dziecko odpowiedziało na pytanie: Co dzisiaj podobało mi się 

najbardziej na zajęciach? 

 

 

 

 

 

 

 



Scenariusz zajęć – 3-latki 

Temat: Zamieszanie z emocjami 

Cele ogólne: 

- wdrażanie do rozpoznawania i nazywania emocji. 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

- rozpoznaje i nazywa uczucia, 

- określa swój obecny nastrój. 

Środki dydaktyczne: lusterka, ilustracje pokazujące różne scenki, płyta muzyczna CD 

Johann Strauss II. - Annen-Polka, op. 117., uproszczone obrazki – minki, klocki. 

Przebieg zajęć: 

1. Zabawa integracyjna: wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. Rozmowa i pytania kierowane do dzieci: „Jak się czujesz?” Prezentacja obrazków dzieci w 

różnych sytuacjach życiowych. Zadaniem dzieci jest opowiedzenie, co się wydarzyło na 

ilustracjach i nazywanie uczuć osób przedstawionych na obrazkach. 

3. Zabawa Lusterka. Dzieci otrzymują małe lusterka. N. prosi dzieci, aby pokazały, jak 

wyglądają ich buzie, gdy są smutne, radosne, zaskoczone, zdenerwowane, gdy się czegoś 

boją. N. podkreśla, że każde uczucie jest dobre, choć nie każde jest przyjemne, ale wszystkie 

są potrzebne. Na zakończenie dzieci na prośbę N. robią wesołe minki i przeglądają się w 

lusterku, czy dobrze wykonały zadanie. 

4. Zabawa ruchowa: Na muzyczny sygnał (Johann Strauss II. - Annen-Polka, op. 117) 

wszystkie dzieci zaczynają maszerować po sali. Gdy muzyka milknie, dzieci robią takie miny, 

jakie widzą na zdjęciach. Na koniec N. prosi dzieci aby stanęły przy takiej ilustracji, która 

pokazuje nastrój towarzyszący dziecku w chwili obecnej.  

6. „Uśmiech” – dzieci układają na dywanie buźkę z klocków, która jest uśmiechnięta. N. 

życzy dzieciom, aby ten uśmiech zawsze im towarzyszył. 

7. N. prosi, by każde dziecko odpowiedziało na pytanie: Co dzisiaj podobało mi się 

najbardziej na zajęciach? Przyklejenie pierwszej naklejki na Tablicy osiągnięć. Rozdanie 

dzieciom pamiątkowych medali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scenariusz zajęć – 3-latki 

Temat: Dlaczego Bazgrot jest zły?
 

Cele ogólne: rozpoznawanie emocji 

Cele operacyjne 

Dziecko: 

- rozwijanie umiejętności oceny postępowania Bazgrota, 

- wdrażanie do wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie, 

- poznanie sposobów rozładowania napięcia, złości, 

Środki dydaktyczne: piosenka P. Rubika „Złość to straszny zwierz”, sylwet Bazgrota, kartki 

papieru lub małe, miękkie piłeczki, naklejki, emblematy wesołego lub smutnego Bazgrołka, 

duże pudełko. 

Przebieg zajęć: 

1. Prezentacja czerwonego Bazgrota. Prezentacja ilustracji historyjek obrazkowych, dzieci 

zaznaczają, na których ilustracjach bohaterowie czują złość i dlaczego? N. pyta dzieci w 

jakich sytuacjach czują złość?  

2. „Złość to straszny zwierz” – zabawa z piosenką. Na przerwę w muzyce dzieci pokazują 

miną jak wyglądają, gdy się złoszczą.  

3. N. rozmawia z dziećmi o tym, że czasami mamy prawo czuć złość, ale musimy radzić sobie 

z tą emocją nie raniąc innych osób.  

4. „Sposoby na złość” – N. demonstruje dzieciom sposoby na poradzenie sobie ze złością – 

udawanie, że zgniatamy złość jak kulkę papieru i wyrzucamy, gnieciemy miękkie małe 

piłeczki (lub kartki papieru) a następnie wrzucamy je do pudła i zamykamy, podskakujemy 

tyle razy ile potrzebujemy głośno licząc. Dzieci wypróbowują sposoby radzenia sobie ze 

złością i podają własne pomysły. 

5. Przyklejenie naklejki na Tablicy osiągnięć.  

6. Nauczyciel prosi dzieci, aby stanęły naokoło emblematu wesołego lub smutnego 

Bazgrołka, w zależności od tego, czy zajęcia im się podobały, czy też nie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scenariusz zajęć – 3-latki 

Temat: Dzień gier z Bazgrołkami 

Cele ogólne: 

- rozwijanie logicznego myślenia 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

- wspólnie rozgrywa grę planszową, koncentruje uwagę na niej, 

- kształtuje odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych  

i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,  

- rozwija zdolności matematyczne takie jak: liczenie, klasyfikowanie, orientację przestrzenną, 

ustalanie, gdzie jest więcej, a gdzie mniej. 

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna z bazgrołkowymi zadaniami 

matematycznymi, duża plansza do gry (mata),  pionki – kręgle, tablica z zadaniami do 

odkrycia, duża kostka do gry,  naklejki. 

Przebieg zajęć: 

1. Zabawa integracyjna: „Iskierka na powitanie”. 

2. Wyjaśnienie zasad gry planszowej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej  

z zadaniami oraz planszy z zadaniami do odkrycia. 

3. „Gra z Bazgrołkami?” – dzieci podzielone są na 2 drużyny, każdy zespół na zmianę rzuca 

kostką i stawia pionek na odpowiednim polu z zadaniami. Zadania do rozwiązania znajdują 

się na tablicy multimedialnej, np. „Zrób tyle przysiadów ile jest Bazgrołków”, „Którego 

koloru bazgrołków jest mniej?” oraz na tablicy z zadaniami, na której dziecko samo wybiera 

numerek, np. „Jaką mamy porę roku?”, „Jakie znasz etapy prawidłowego mycia rąk?”, 

4. Omówienie wyników, zakończenie gry. 

5. Przyklejenie pierwszej naklejki na Tablicy osiągnięć.  

6. N. prosi, by każde dziecko odpowiedziało na pytanie: Co dzisiaj podobało mi się 

najbardziej na zajęciach? 

 

 

 Opracowała: Justyna Szalska 


