
SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

 

„Autobus w barwach wakacji” 

 

 

 

Przebieg: 

 

1. Zabawa dydaktyczna – „Koła autobusu się kręcą”.  

Po dwa dwukolorowe koła z papieru, podzielone na pół, w różnych zestawieniach 

kolorystycznych.  

Osoba dorosła rozkłada jeden rząd kół, a dziecko szuka ich odpowiedników kolorystycznych i 

układa pod spodem. 

 

2. Zabawa dydaktyczna- „Koła”.  

Koła w trzech kolorach, koła w trzech wzorach, komplet kół w trzech kolorach z 

narysowanymi różnymi wzorami: kropkami, paskami, falami.  

Osoba dorosła układa koła w trzech kolorach w szeregu, a koła we wzory w rzędzie. Rodzic 

kładzie na dywanie koła w trzech kolorach z różnymi wzorami i demonstruje dziecku, jak 

należy ułożyć koła zgodnie z kodem, np. w pierwszym rzędzie czerwone, z kropkami, 

czerwone w paski, czerwone z falami. 

 

3. Zabawa masażyk – Myjnia samochodowa.  

Dziecko staje w parze z osobą dorosłą. Osoba dorosła jest samochodem (wykonuje klęk 

podparty), który wjeżdża do myjni. Dziecko klęczy z boku osoby dorosłej, wykonuje 

masażyk, naśladując czynności mycia auta.  

Czynności:                                                                  Dziecko na plecach partnera:   

polewanie wodą                                                          gładzi dłonią plecy,                      

skrapianie szamponem                                                lekko uderza opuszkami palców,  

szczotkowanie karoserii                                              lekko drapie szybkimi ruchami,  

woskowanie                                                                 lekko ugniata wewnętrzną stroną dłoni,  

suszenie samochodu                                                    pociera, na przemian, dłońmi,  

przecieranie szyb i lusterek                                         wykonuje okrężne ruchy masujące.  

Przy powtórzeniu zabawy dziecko zamienia się rolami z osobą dorosłą.  

 



4. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.  

Lusterko 

Osoba dorosła daje dziecku lusterko i demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, 

powtarzając je kilkakrotnie.  

Język wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno kręcił kierownicą (dziecko rysuje 

koła językiem, po górnej i po dolnej wardze). Zaczął padać deszcz, więc włączył wycieraczki 

(dziecko porusza językiem od jednego do drugiego kącika ust). Kiedy wyszło słońce, wysiadł z 

samochodu i przesiadł się do balonu, którym poleciał wysoko do góry (dziecko przesuwa 

język za górne zęby po wałku dziąsłowym). Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz unosił 

się wysoko do góry, a raz opadał na ziemię (dziecko porusza językiem, na zmianę, raz do 

górnych, a raz do dolnych zębów). Język z zaciekawieniem przyglądał się, jak pięknie po 

niebie płynęły białe chmury (dziecko przesuwa język po podniebieniu, od zębów w stronę 

gardła). Postanowił wylądować na ziemi i zwiedzić najbliższą okolicę na rowerze (dziecko 

rysuje językiem koła między zębami a wargami), ale kiedy jechał, często musiał dzwonić 

dzwonkiem (dziecko mówi: dzyń, dzyń). Z radosnym uśmiechem na twarzy wrócił do swojego 

domu (dziecko szeroko rozciąga wargi). 

 

 5. Praca plastyczna- „Gąbki żaglowe”. 

Płaska gąbka do kąpieli, wykałaczka, kolorowe kartki. 

 

Z kolorowych kartek wyciąć dwa trójkąty (jeden mniejszy, drugi większy). Do płaskiej gąbki 

wbić wykałaczkę. Gotowe trójkąty przedziać  przez wykałaczkę (najpierw większy, następnie 

mniejszy trójkąt) tworząc żagiel.  



 



6. Zadania dodatkowe: 

 

Ćwiczenia relaksacyjne- „Plaża”.  

Nagranie muzyki relaksacyjnej 

(np.https://www.youtube.com/watch?v=oREPtAXI5hQ&list=RDCMUC6fQYeU_u2emBM2l2GOiLqA&s

tart_radio=1&t=2) 

Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami. Osoba dorosła prosi, aby dziecko 

wyobraziło sobie, że leży na plaży, świeci mocne słońce i jest bardzo przyjemnie. Słychać 

szum morza. Słońce ogrzewa nogi, ręce, brzuch, twarz, włosy, ciepły wiatr muska twarz, 

włosy, ręce, nogi, brzuch. Jest spokojne i oddycha spokojnie: wciąga powietrze nosem, 

wypuszcza ustami. Jest bardzo miło. Dziecko powoli otwiera oczy, porusza lekko rękami, 

nogami, delikatnie unosi się i powoli siada. 

https://www.youtube.com/watch?v=oREPtAXI5hQ&list=RDCMUC6fQYeU_u2emBM2l2GOiLqA&start_radio=1&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=oREPtAXI5hQ&list=RDCMUC6fQYeU_u2emBM2l2GOiLqA&start_radio=1&t=2

