
KONSPEKT ZAJĘCIA DYDATKYCZNEGO 

 

Nazwisko nauczycielki:   mgr Kinga Kmiecik, mgr Angelika Ostrowska- Stroiwas 

1. Data zajęcia: 22.01.2020 r. 

2. Grupa przedszkolna: Ślimaki 

3. Temat kompleksowy: Zabawy karnawałowe z babcia i dziadkiem 

4. Temat zajęcia: Kochamy naszych Dziadków  

5. Cele operacyjne zajęcia /planowane osiągnięcia dzieci/:  

-potrafi wyrazić uczucia poprzez prezentację programu przed szerszą publicznością  

(wiersze, piosenki, taniec), 

- przyjmuje odpowiednią postawę – kulturalnie zachowuje się, pełni rolę gospodarza wobec gości odwiedzających przedszkole, 

- obdarowuje upominkami gości składając im równocześnie życzenia. 

6. Forma pracy:  

- grupowa, 

- indywidualna 

7. Metody pracy:  

- słowna, 

- pokazowa,  

- oglądowa 

8. Środki dydaktyczne:  

Dzieci ubrane odświętnie, magnetofon, płyta CD, dekoracja sali, upominki dla Dziadków. 

9. Przygotowanie nauczycielki 

Przygotowanie scenariusza uroczystości, przygotowanie dzieci.



10. Przebieg zajęcia: 

TOK ZAJĘCIA/MOMENT EDUKACYJNY CZYNNOŚCI DZIECI CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA ŚRODKI DYDAKTYCZNE 
OSIĄGANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI  

(CELE OPERACYJNE) 
 
Powitanie dziadków przez 
nauczycielkę 
 

 

dzieci ustawiają się w 

szeregu, cierpliwie 

słuchają i czekają na 

występ 

 

Nauczyciel wita wszystkich gości 

 

- 

 

przyjmują odpowiednią postawę 

Wiersz ,,Babciu , Dziadku’’ 

 

Babciu, dziadku coś Ci dam, 
jedno serce tylko mam , a w 
tym sercu róży kwiat,  
Babciu , dziadku żyj sto lat! 
 

 

 

 

dzieci recytują wiersz 

 

nauczyciel pomaga dzieciom  

 

- 

 

potrafią wyrazić uczucia poprzez 

prezentację programu przed szerszą 

publicznością  

 

Piosenka ,,Tup, tup po śniegu” 
 
Przyszła zima biała, śniegu 
nasypała. Zamroziła wodę, 
staw pokryła lodem. 
Ref. Tupu, tup po śniegu. Dzyń, 
dzyń, dzyń na sankach. 
Skrzypu , skrzyp na mrozie, 
lepimy bałwanka. /2x 
2.Kraczą głośno wrony 
Marzna nam ogony, mamy 
pusto w brzuszku, dajcie nam 
okruszków. 

 
 

 

 

dzieci śpiewają piosenkę 

 

nauczyciel pomaga dzieciom – 
wspólnie z nimi tańczy 

 

płyta CD 
magnetofon 

 

potrafią wyrazić uczucia poprzez 

prezentację programu przed szerszą 

publicznością  

 



 

 

Wiersz 

Mucha brzęczy bzy bzy bzy 
A wąż syczy sss sss sss 
Baran beczy bee bee bee 
Za to koza mee mee mee 
Zegar cyka cyk cyk cyk 
A dzwoneczki dzyn dzyn dzyn 
Jeżyk idzie tup tup tup 
Woda chlapie chlup chlup chlup 
Dzięcioł stuka stuk stuk stuk 
Do drzwi pukam puk puk puk. 
 

 

dzieci używają 

onomatopei 

 

nauczyciel zadaje pytania dzieciom  

 

- 

 

potrafią wyrazić uczucia poprzez 

prezentację programu przed szerszą 

publicznością  

 

Piosenka ,,Tak się 

zachmurzyło’’ 

Tak się zachmurzyło słonko się 
ukryło. 
Pada, pada śnieżek biały dawno 
go nie było 2x 
Chodźmy na saneczki, chłopcy i 
dzieweczki. 
Pojedziemy wszyscy razem z 
wysokiej góreczki 2x 

 
 

 

 

 

dzieci śpiewają piosenkę 

 

nauczyciel pomaga dzieciom – 
wspólnie z nimi tańczy 

 

płyta CD 
magnetofon 

 

potrafią wyrazić uczucia poprzez 

prezentację programu przed szerszą 

publicznością  

 

Improwizacja ruchowa do 
piosenki ,,Babciu droga babciu” 
 
Babciu, droga Babciu powiedz 
mi 
Czy potrafisz zrobić to, co my? 
My tupiemy tup-tup-tup 
Teraz babciu ty to zrób! 
Babciu, droga Babciu powiedz 
mi 

 

dzieci śpiewają  i 
pokazują piosenkę,  

 

nauczyciel pomaga dzieciom – 
wspólnie z nimi tańczy 

 

płyta CD 
magnetofon 

obdarowuje upominkami gości 
składając im równocześnie życzenia 



Czy potrafisz zrobić to, co my? 
My klaszczemy raz dwa trzy 
Teraz babciu zrób to ty. 
Dziadku , drogi dziadku 
powiedz mi 
Czy potrafisz zrobić to, co my? 
My skaczemy raz, dwa, trzy 
Teraz dziadku podskocz ty! 

 
 

 

 

Rozdanie upominków dla babci 
i dziadka. 
 

dzieci rozdają upominki nauczyciel pomaga dzieciom i 

podaje im upominki 

- upominki dla Dziadków obdarowują upominkami gości 
składając im życzenia 

 

Zaproszenie na słodki 
poczęstunek i podziękowanie za 
dzisiejsze spotkanie. 
 
 

 

 

dzieci świętują z 

Dziadkami przy stole 

 

nauczyciel rozmawia z gośćmi 

 

- 

 

potrafią wspólnie spędzać czas z 
bliskimi 

 

        _______________________ 
Podpis nauczyciela  


