
SCENARIUSZ WARSZTATÓW Z RODZICAMI  

W DNIU 27.03.2014 R. 

Obszar nr 8 

Prowadzące warsztaty :  mgr M. Bernacka, mgr I. Nowak 

Temat zajęcia:   WIOSENNI  GOŚCIE 

Data:  27.03.2014r. 

Uczestnicy spotkania: -  dzieci 6-letnie z gr. „ Błękitne Rybki”  
                                      - rodzice dzieci 
Przebieg warsztatów - sala zajęć i zabaw 
Cele zajęcia:  

� Zapoznanie z dramą, jako jedną z aktywizujących metod nauczania i wychowania, 
� Rozwijanie zdolności twórczego myślenia i działania 
� Rozwijanie umiejętności wyrażania się poprzez plastykę ciała, 
� Prezentacja metod pedagogiki zabawy, 
� Nawiązanie kontaktu i współpracy z dziećmi i ich rodzicami, 
� Rozwijanie umiejętności koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
� Reagowanie ruchem na sygnał dźwiękowy, 
� Rozwijanie motoryki małej i dużej, 

 
Środki dydaktyczne: płyty CD – Kinezjologia Edukacyjna, Pedagogika zabawy, „ Bawię się i uczę” 
cz.2, nr10,  „ Spotkanie z Klanzą” piłka, Chusta Animacyjna, brystol koloru zielonego, karki formatu 
A4, kredki pastele, mazaki, nożyczki, klej,  Opowieść ruchowa – „ Wiosenny spacer”, opowiadanie  
„Jak Jeżyk szukał wiosny”, puzzle. 
 
Metoda: zadaniowa, zabawowa,  
Forma pracy: grupowa, zespołowa, indywidualna, 
 
Przebieg zajęcia: 

1. Powitanie rodziców-podczas wejścia rodzice wykonują dla siebie wizytówkę kwiatka a dla 
dziecka motylka. 

2. Piosenka na powitanie „ Witam Was”- piosenka na powitanie. 
3. Opowieść ruchowa „ Wiosenny spacer” 

Tekst: 
  Odeszła już zima ( machanie rękami na pożegnanie), witamy piękną, słoneczną wiosnę 
(oklaski). Wszyscy maszerujemy, idziemy do lasu, aby na leśnej polanie szukać strumyka. 
Nadsłuchujemy śpiewu leśnych ptaków ( odgłosy ptaków), rozglądamy się po lesie – 
słuchajcie, czy słyszycie, to chyba wiewiórki skaczą z gałęzi na gałąź, zabawimy się w nie ( 
naśladowanie skakania wiewiórek). Maszerujemy dalej. Ciekawa jestem, czy niedźwiedzie 
obudziła już wiosna. Może uda się nam wypatrzeć niedźwiedzia przez lornetkę ( dzieci patrzą 



przez lornetki). Czy słyszycie, to chyba niedźwiedzie obudziły się z zimowego snu ( marsz z 
przechylaniem się na boki). Niedźwiedzie powróciły do swoich legowisk, a my idziemy dalej. 
Dotarliśmy na leśną polanę ( o…jest strumyczek). Podejdźmy pomału i ostrożnie blisko 
strumyka, do którego przychodzą wszystkie zwierzęta napić się wody. Musimy trochę 
odpocząć. Siadamy przy strumyku, ale ostrożnie, żeby nie zmoczyć nóg. 

4. Zabawa ruchowa „ Z małej chmurki duży deszcz” (CD „ Bawię się..” cz.2.nr 10. „ „Świeci 
słoneczko”)                   ( zabawa z chustą animacyjną) 
Rodzice trzymają chust chmura, która unosi się do góry i na dół. 
Gdy dzieci usłyszą wysokie dźwięki tzn, że słońce świeci i dzieci- krople deszczu- siedzą na 
dywanie, mając chustę nad głową. Gdy usłyszą dźwięki niskie tzn, że pada deszcz, dzieci 
wybiegają i poruszają się po sali.  

5. Zabawa ćwicząca współdziałanie z chustą „ Bilard”-  Grupa wachluje się chustą, na której 
jest piłeczka. Ma ona wpaść do otworu znajdującego się na środku chusty. 
   ( zabawę rozpoczynają rodzice, a potem dzieci) 

6. Zabawa  „Polka cygańska”-  Uczestnicy ustawiają się parami w kręgu. Na zmianę tempa i 
muzyki wykonują 3 rodzaje ruchów:            ( CD „Spotkanie z Klanzą” ) 
– marsz w parach , po obwodzie koła, 
-  skłony w prawo i w lewo, 
- klaskanie w swoje ręce i w ręce partnera, 

7. Sekwencja przy stolikach-                  ( w tle słychać muzykę relaksacyjną z KE) 
 Zamalowywanie kartek papieru kredkami świecowymi lub pastelami, wałeczkiem. Kredki w 
różnych kolorach wiosennych. 

8. „Rysujemy dłonie”-  Dzieci przykładają dłonie na pokolorowanych kartkach a rodzice 
odrysowują  4 rączki na jednej kartce. Następnie wspólnie wycinają.  

9. „Plakat wiosenny” – dzieci wraz z rodzicami tworzą plakat Wisenny, naklejając wycięte 
rączki na zielony brystol. Z wyciętych dłoni tworzą kwiaty, bociana, słońce motyle, trawę itp. 

10. Zabawa „Orzeszki”-  ( CD  „ Pedagogika zabawy” nr 3) 
Dłonie stykają się palcami  i klaszczą dwa razy w swoje dłonie. Na zmianę tempa w muzyce 
klaszczą w dłonie i wykonują ruchy naprzemienne uaktywniając obie półkule mózgowe, 
przykładają dłoń raz do lewego ramienia, raz do prawego. 
 
 

 11.  Zabawa ruchowa  „ Motylki i kwiaty”-    ( CD P. Kaja nr 19) 
 Kwiatek z motylkiem łączą się w parę. Przy muzyce dzieci- motylki biegają po sali wokół  

kwiatków. Na przerwę w muzyce odnajdują się wszystkie pary. Zabawę powtarzamy do 
końca piosenki. 

12.  Drama „ Jak jeżyk szukał wiosny” – Uczestnicy ustawiają się w kole. Odliczają do 
czterech. Potem kolejno będą: 

 1) jeżami 
 2) wiosną 
 3) bocianami 
 4) wiatr 
 Nauczycielka czyta tekst a uczestnicy wchodząc w rolę improwizują tekst ruchem. 



  Pewnego dnia mały jeżyk obudził się w swojej norce na skraju lasu. Ziewnął, 
przeciągnął się, przetarł oczy łapką i wyszedł z norki szukać wiosny. – Zimno- mruknął 
zaspany jeżyk- Gdzie ta wiosna? Rozejrzał się dookoła, ale wiosny nigdzie nie było. 

  Na gałązkach wierzby siedziały małe, puchate wierzbowe kotki. – Co robicie tak 
wysoko?- spytał jeżyk. Rośniemy!- zawołały wierzbowe kotki.- A wiosny nie widziałyście?- 
spytał jeżyk. Ale właśnie nadleciał wiatr. A wiatr, jak to wiatr zaszumiał w wierzbowych 
gałązkach i jeżyk nie usłyszał, co mówią wierzbowe kotki. Więc zawołał do wiatru: 
Wietrzyku! Szalony wietrzyku! Co robisz?!- Przeganiam chmury po niebie- odpowiedział 
wiatr.- A może ty widziałeś wiosnę?- zapytał jeżyk. – Wiosnę powiadasz? Hm… wiosnę?- 
powiedział zagadkowo wiatr. Ale tylko się uśmiechnął i odpowiedział- Chętnie bym z tobą 
porozmawiał o wiośnie, ale nie mam czasu. Muszę pędzić dalej! Spytaj lepiej bociana! I 
wietrzyk zniknął wśród chmur. 

  Jeżyk poszedł więc dalej szukać wiosny. Aż wreszcie doszedł na łąkę, a Tam… na 
długich nogach stał pan bocian. Jeżyk zadarł wysoko głowę i przyjrzał się boćkowi. Jego 
nawet nie warto pytać o wiosnę, jest taki zmarznięty, że aż nos i nogi ma czerwone. A bocian, 
jak to bocian przyjrzał się uważnie jeżykowi i zaklekotał: - Dzień dobry panie jeżu! Myślałem 
przez chwilę, że to idzie wiosna ubrana w jakieś kolczaste futerko. Tak bardzo stęskniłem się 
za nią… -  i odleciał. Tylko wiatr zaszumiał w skrzydłach boćka. A jeżyk powędrował dalej 
szukać wiosny. 

13. Układamy  puzzle. 
 Na stolikach przygotowane są duże puzzle wykonane z ilustracji kwiatów. Rodzice        z 

dziećmi podchodzą do stolików i układają puzzle. 
14. Taniec przy muzyce „ Schocolate schoco- schoco”. 
15. Wspólne pamiątkowe zdjęcie. 
16. Podziękowanie za spotkanie i wykonanie mapy nastroju. 
 
 
 
 
 

     



   

 

   

 

 


