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Marzec   Zwierzęta naszych pól i lasów
Kto to jest Ktosiek?

I.   Oglądanie albumów, książek o zwierzętach z naszych pól i lasów.

II.1.Słuchanie  opowiadania  Agaty  Widzowskiej  Ktosiek.  Cele:  rozwijanie 
mowy; zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi 
osobami.

2. Odkrywanie litery u, U. Rysowa- 
nie po śladach rysunków. Okre- 
ślanie pierwszej głoski w słowie 
ule i w nazwach rysunków. Cel: 
rozwijanie  koordynacji  wzroko- 
wo-ruchowej.  

2. Odkrywanie litery u: małej i wiel- 
kiej, drukowanej i pisanej. Ukła- 
danie schematów i modeli słów: 
ule, Ula. Cele: rozwijanie umiejęt- 
ności dokonywania analizy i syn- 
tezy  słuchowej;  rozpoznawanie i 
nazywanie poznanych liter: ma- 
łych i wielkich.  

Cele główne
· rozwijanie mowy,
· zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami,
· rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
· rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: małych i wielkich,
· rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Cele operacyjne
Dziecko:
· wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,
· wie, że powinno unikać kontaktów z obcymi osobami,
· układa schematy i modele słów: ule, Ula,
· rozpoznaje i nazywa poznane litery: małe i wielkie,
· rysuje po śladach rysunków.

Scenariusz zajęć w grupie „SMERFY” w dniu 25 marca 2020 roku
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II

Zajęcia 1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Ktosiek.
·   Puszczanie lustrzanych zajączków przez N.

Lusterko.
N. kieruje lusterko w stronę promieni słonecznych; promienie odbijają się w nim i dają 
odblask, którym można dowolnie kierować.
N. mówi, że taki lustrzany zajączek może uratować życie.

·   Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Ktosiek.
Książka (s. 48–51) dla każdego dziecka.

Ada bardzo lubiła, gdy rodzice czytali jej książki. Niektóre znała prawie na pamięć. Czasa- mi 
jednak prosiła, żeby wymyślali dla niej zupełnie nowe historie. Pewnego wieczoru mama 
opowiedziała jej bajkę o dwóch niesfornych zajączkach. Ich ulubioną zabawą było puszcza- nie 
„lustrzanych zajączków”. Gdy kierowało się lusterko w stronę światła, promień odbijał się w nim i 
dawał odblask, którym można było dowolnie sterować. Wystarczyło poruszać luster- kiem w 
górę, w dół i na boki, a odbite światło skakało jak mały zajączek. Ada leżała wygodnie w łóżku, a 
mama zaczęła opowieść:

„Zajączek Hyc i zajączek Hop mieszkali z rodzicami w leśnej kotlince. Ich mama wiele razy 
ostrzegała synków przed niebezpieczeństwem i prosiła, żeby nigdy nie oddalali się od domu i 
nie rozmawiali z obcymi. Jednak zajączki były bardzo ciekawe, co kryje się za strumieniem.

– Zróbmy tylko małe hyc! – powiedział zajączek Hyc.
– A potem zróbmy małe hop! – powiedział Hop.
Szybciutko zrobiły „hyc!” „hop!” i „kic, kic” i przeskoczyły strumień. A tam było tyle cieka- 

wych rzeczy! Jagodowe krzaki, nory borsuków, ślady dzików i bukowe orzeszki. Zajączki kicały 
leśną drogą i nawet nie zauważyły, że są już daleko od domu.

– Wracajmy, bo mama będzie nas szukać – powiedział Hyc. – 
Ale w którą stronę? – zawahał się jego brat.
Na prawo była wielka jaskinia. 
Na lewo był głęboki wąwóz. Na 
wprost były bagna.
Z tyłu nadchodził… Ktosiek…”
– A kto to jest Ktosiek? – zapytała Ada.
– Taki nie wiadomo kto. Ktoś obcy, komu nie można ufać. – 
Ojej! I co te zajączki teraz zrobią?
– Posłuchaj dalej… – mama wzięła głęboki oddech i wróciła do swojej opowieści:
„Ktosiek zbliżał się szybko, o czym świadczyły szelest łamanych gałęzi i falujące zarośla. Za- 

jączki przytuliły się do siebie i pisnęły:
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– Mamo, ratuj!
Z krzaków wyszedł wielki kocur, zwany rysiem. Był cztery razy większy od zwykłego kota.

Miał dzikie spojrzenie i szpiczaste uszy.
– Co jest, szaraki? Co tu robicie? – zapytał i obwąchał kulące się ze strachu zwierzątka. – 
Idziemy do domu – wyszeptał Hyc.
– Do mamy – dodał Hop.
– A gdzie to jest? – zapytał ryś. – 
Tam – Hyc wskazał kierunek.
– Tam – jego brat pokazał kierunek przeciwny.
– Hm… widzę, że zabłądziliście. Ja was zaprowadzę – zdecydował ryś. – 
Ale my nie możemy iść z nikim obcym. Mama nam nie pozwala.
– Ja obcy? Ja? Przecież ja jestem waszym dobrym wujkiem i od dawna przyjaźnię się z wa-

szą mamą – ryś wyszczerzył zęby w sztucznym uśmiechu.
– Ale my cię nie znamy. Ty jesteś Ktosiek – odparły zajączki.
– Ktosiek? Dobre sobie! Mam na imię Miłosław, bo w całym lesie słynę z tego, że jestem bar-

dzo miły.
– Skoro znasz naszą mamę, to powiedz, jak ona wygląda – zapytał podchwytliwie Hyc.
– Noo… jest większa niż wy, ma bardzo długie uszy, które czasami leżą płasko, a czasem są 

nastroszone do góry. Ma mocne tylne nogi i potrafi bardzo wysoko skakać. Aha! No i bardzo was 
kocha! Zgadza się? – zakończył ryś.

– Chyba tak… – szepnęły zajączki.
– Obiecałem waszej mamie, że w razie potrzeby się wami zaopiekuję. Chodźcie za mną,

zaprowadzę was do domu.
Zajączki spojrzały na siebie niepewnie. 
Wtem na drzewie pojawiła się wiewiórka.
– Nie ufajcie mu! To jest Ktosiek! – krzyknęła i bęc! rzuciła w rysia orzeszkiem, który trafił go

prosto w nos.
– A kysz! – warknął ryś. – Mam coś dla was, kochane szaraczki – odwrócił się i zerwał krzaki

pełne soczystych jagód.
– Dziękujemy – odparły zajączki, które poczuły się już bardzo głodne.
– Piii! Nie jedzcie tego! – pisnął przelatujący ptak.
– On chce was oszukać! – krzyknęła myszka, a mrówki zebrały się w jedną mrówczą drużynę

i zaczęły gryźć rysia po łapach.
– Uciekajcie! – wrzasnął borsuk.
Przerażone zajączki zaczęły uciekać, a ryś ruszył za nimi. Skakały najszybciej jak potrafiły, ale 

Ktosiek był szybki jak gepard. Już, już miał capnąć zębami kark jednego z zajączków, gdy stało 
się coś niespodziewanego. Blask o sile tysiąca latarek oślepił oczy rysia, który potknął się o 
wystający korzeń i upadł pyskiem prosto w błoto. Bęc!

– Lustrzany zajączek! – wrzasnął Hop.
Okazało się, że to zajęcza mama puściła „lustrzanego zajączka” prosto w oczy napastnika. Za-

nim ryś otrząsnął się z błota i odzyskał wzrok, posadziła dzieci na swoim grzbiecie i powiedziała:
– Trzymajcie się mocno. Wracamy do domu!
Wieczorem, w bezpiecznej kotlince, Hyc i Hop przytuliły się do mamy.
– Przepraszamy. Już nigdy więcej nie będziemy same odchodzić od domu i rozmawiać z 

Ktosiem. Dziękujemy, że nas uratowałaś, mamusiu.
Mama pogładziła mięciutkie uszy swoich synków i powiedziała:
– I podziękujcie też „lustrzanemu zajączkowi”. Bez niego bym sobie nie poradziła”.
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·   Rozmowa na temat opowiadania.
N. pyta dzieci:

−   O czym opowiadała mama Adzie?
−   Co było ulubioną zabawą niesfornych zajączków? −   
Jakie imiona miały zajączki?
−   Przed czym mama ostrzegała zajączki? −   
Czy posłuchały one mamy?
−   Kogo spotkały w lesie?
−   Kto to jest Ktosiek?
−   Jak skończyła się ta historia?
−   Czy wy też możecie spotkać Ktośka?
−   Co wtedy powinniście zrobić?
·   Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

Dzieci dobierają się parami, stają naprzeciwko siebie. Powtarzają tekst rymowanki za N., 
uderzając raz w swoje dłonie, raz w dłonie partnera.

My z ktośkami nie mówimy, Rodziców się zawsze trzymamy
nic też od nich nie bierzemy. – nieznajomych unikamy!

·   Ćwiczenia z wykorzystaniem tekstu.

Książka (s. 48–51) dla każdego dziecka. 

Dzieci słuchają czytanych tekstów.  
Wypowiadają się na temat ilustracji.

N. mówi dzieciom, że gdyby ktoś nieznajomy je zaczepiał, powinny powiedzieć mu o tym, a 
on pomoże im wyjaśnić tę sytuację. Ważne jest, aby nie wstydzić się powiedzieć rodzicom lub 
N., jeżeli osobą, która je zaczepia, jest osoba znana rodzinie. 
· Zabawa ruchowa z elementem skoku – Zajączki skaczą. 
Dzieci opierają całe dłonie na podłodze; podciągając nogi do rąk, naśladują skoki zajęcze.

Zajęcia 2. Odkrywanie litery u, U. 
Zajęcia 2. Odkrywanie litery u: małej i wielkiej, 
drukowanej i pisanej.

· Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przy-
gotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 58.

·  Opisywanie, co przedstawia obrazek.
·  Określanie pierwszych głosek w słowie ule i 

nazwach rysunków.
·  Rysowanie po śladach rysunków.
·  Zaznaczanie liter u, U w wyrazach.  

· Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – ule. 
Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Lite- ry 
i liczby, cz. 2, s. 34–35.
N. odwołuje się do ilustracji przedstawio- 
nej na karcie.
Pyta:

− Co robi rodzina Ady? 
− Co jedzą?
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· Analiza i synteza słuchowa słowa ule. Dzieci 
dzielą słowo ule na sylaby i na głoski. Liczą, 
ile jest sylab, a ile głosek w słowie ule. 
Następnie wymieniają inne słowa: rozpo- 
czynające się głoską u (umywalka, ulewa, 
ucho…) i mające głoskę u w środku (ku- 
bek, mur, buda…).

· Budowanie schematu słowa ule.
Białe kartoniki dla każdego dziecka.
Dzieci  układają  tyle  kartoników,  ile  sylab 
słyszą w słowie ule, rozsuwają kartoniki i gło- 
śno wymieniają sylaby. Potem układają tyle 
kartoników, ile głosek słyszą w słowie ule. 
Wymawiają głoski głośno, dotykając kolejno 
kartoników.

· Budowanie schematu słowa Ula.
Białe kartoniki dla każdego dziecka, obraz- ki 
przedstawiające: ulicę, lampę, arbuzy.
N. mówi, że Ada ma koleżankę. Jej imię dzie- ci 
poznają, łącząc pierwsze głoski z nazw 
obrazków: ulica, lampa, arbuzy (Ula). Dzieci 
wymieniają pierwsze głoski z nazw obraz- 
ków, syntezują je i wymawiają głośno słowo 
Ula. Następnie dzielą samodzielnie słowo 
Ula na sylaby i na głoski. Układają z białych 
kartoników schemat imienia.

· Budowanie modeli słów: ule, Ula. Czerwone 
kartoniki i niebieskie kartoniki dla każdego 
dziecka.
Dzieci  głośno  wymieniają  głoski  w  sło- 
wach: ule, Ula. Określają rodzaj głoski u, 
wymawiając ją:
długo: uuuuuuuuu… 
krótko: u, u, u, u, u…
Głoska u jest samogłoską i oznaczamy ją 
na czerwono.
Dzieci zaznaczają pod schematami słów: 
ule, Ula, na czerwono miejsca głoski u. Po- 
tem zaznaczają kolejne samogłoski (e, a). 
Na koniec pozostałe miejsca zaznaczają na 
niebiesko (spółgłoski).

· Odkrywanie litery u, U.
Kartoniki z literami u, U dla N., kartoniki z lite- 
rami u, U dla każdego dziecka.
N. pokazuje litery u, U, dzieci określają ich 
wygląd. Następnie umieszczają kartoniki z 
tymi literami w odpowiednich miejscach pod 
modelami słów: ule, Ula.
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Dzieci przypominają, kiedy używamy wiel-
kich liter.

· Umieszczanie kartoników z poznanymi li- 
terami pod modelami słów: ule, Ula. 
Kartoniki z literami: l, e, a (dla każdego 
dziecka).
Dzieci umieszczają kartoniki z literami: e, l, 
a, pod modelami słów: ule, Ula. Czytają 
wyrazy ule, Ula.

· Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Lite-
ry i liczby, cz. 2, s. 34–37.

·  Dzielenie nazw zdjęć na głoski i zaznacze- 
nie na czerwono okienka – miejsca wystę- 
powania głoski u.

·  Zaznaczanie na czerwono litery u, U w wy-
razach.

·  Czytanie sylab, wyrazów, tekstu.
·  Określanie, co dzieje się na obrazku.
·  Czytanie tekstu i dopowiadanie słów.
·  Rozwiązywanie rebusów.
·  Łączenie sylab, odczytywanie powstałych

wyrazów.
·  Wodzenie  palcem  po  literze  u  –  małej i 

wielkiej, pisanej. Pisanie liter u, U po śla- 
dach, a potem – samodzielnie.

Książka dla pięciolatków litera u, strona 58-59 
·   Wykonanie pracy plastycznej Uciekający zając szarak.

Dla każdego dziecka: wyprawka, karta 20, klej, nożyczki.
· Wycinanie z karty elementów obrazka zająca.
· Składanie szarych pasków naprzemiennie, według instrukcji.
· Przyklejanie do złożonych pasków głowy i łapek.
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Zajęcia 1. Ćwiczenia klasyfikacyjne – Zwierzę z pola (łąki) czy z lasu?
·   Ćwiczenia ruchowe metodą opowieści ruchowej – W lesie.

Zdjęcia: sarenki, dzika, wiewiórki, borsuka.
N. opowiada, a dzieci wykonują ruchy, gesty, naśladują dźwięki, o których jest mowa. 
Wyruszamy na wycieczkę do lasu (dzieci maszerują w miejscu). Ścieżka robi się coraz węższa, 
idziemy gęsiego – jedno za drugim. Las staje się bardzo gęsty – trzeba się schylać, przechodzić pod 
gałęziami, rozchylać zarośla (pokazują różne sposoby przedostawania się przez las). Co jakiś 
czas odpoczywamy. Zatrzymujemy się, nasłuchujemy odgłosów lasu: śpiewu ptaków (wykonują 
skłony głowy w tył, na boki), stukania dzięcioła (w przysiadzie, uderzają palcami o podłogę). 
Idziemy dalej. Widzimy w oddali (N. pokazuje zdjęcie sarenki), biegnące (N. po- kazuje zdjęcie 
dzika), skaczącą po drzewach (N. pokazuje zdjęcie wiewiórki). Przechodzimy obok nory (N. 
pokazuje zdjęcie borsuka). Wchodzimy na polanę, biegamy radośnie, podska- kujemy, zrywamy 
kwiaty. Powoli wracamy do przedszkola.

·   Nazywanie leśnych zwierząt.
Zdjęcia/obrazki leśnych zwierząt: sowy, sroki, sarny, borsuka, kukułki, sójki, jeża, wilgi, wie- 
wiórki, jelenia, wilka, niedźwiedzia brunatnego.
Dzieci nazywają leśne zwierzęta, których zdjęcia/obrazki N. umieścił na tablicy. Dzielą ich na- zwy 
na sylaby (5-latki) i na głoski (6-latki). Przykładowe zdjęcia/obrazki do podziału na sylaby i na 
głoski: sowa, sroka, sarna, borsuk, kukułka, sójka. Podają nazwy innych leśnych zwierząt.

·   Słuchanie opowiadania N. o wycieczce na pola.
Zdjęcia: myszołowa, pustułki, kani, chomika, myszy polnej, kreta, kuropatwy, bażanta,
skowronka, tchórzy, zajęcy, przepiórek.
Pewnego jesiennego dnia na wsi wybrałam się na spacer ze znajomym leśnikiem na pobliskie 
pola. Wzięliśmy lornetki. Znajomy zwrócił mi uwagę na krążące nad polami ptaki. Oglądaliśmy je 
przez lornetki. Krążyły tam: myszołów, pustułka i kania – wszystkie drapieżne, wypatrujące zdo- byczy. 
(N. umieszcza zdjęcia tych ptaków). Znajomy pokazał mi w ziemi norki chomika i myszy polnej. (N. 
umieszcza na tablicy zdjęcia tych zwierząt). Widać było wiele świeżych kopców kreta. (N. umieszcza 
na tablicy zdjęcie kreta). Niedaleko nas przebiegły kuropatwy. (N. umieszcza na tablicy zdjęcie 
kuropatwy). Widziałam także bażanta (zdjęcie bażanta). Wydawało mi się, że sły- szałam śpiew 
skowronka, ale to niemożliwe, bo przecież odleciał do ciepłych krajów (zdjęcie sko- wronka). Spacer 
był przyjemny. Znajomy leśnik opowiadał mi o innych zwierzętach spotykanych na polach – o 
tchórzach, zającach, przepiórkach… (N. umieszcza zdjęcia zwierząt na tablicy).

Scenariusz zajęć w grupie „SMERFY” w dniu 26 marca 2020 roku
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·   Przypomnienie przez dzieci nazw zwierząt żyjących na polu.
·   Karty pracy, cz. 3, s. 38–39.

Nazywanie zwierząt żyjących na polu, przedstawionych na zdjęciach. Odszukiwanie wśród 
naklejek zdjęć zwierząt żyjących na polu, naklejanie ich w kołach.
Nazywanie zwierząt żyjących w lesie, przedstawionych na zdjęciach.
Odszukiwanie wśród naklejek zdjęć zwierząt żyjących w lesie. Naklejanie ich w kołach.
Kolorowanie rysunków dżdżownic. Liczenie ich.

Zajęcia 2. Gdzie jest powietrze? – ćwiczenia i zabawy.
Przezroczyste kubeczki, w tym jeden z otworami, gazety, przezroczyste naczynie z wodą, 
schłodzona butelka, wysoka miska z gorącą wodą, moneta, dla każdej grupy dzieci: balo- nik, 
szklanka, miska z wodą.

I.   Wprowadzenie.
·   Ćwiczenia oddechowe.

Dzieci naśladują wąchanie kwiatka. Mocno wciągają powietrze nosem, a wydychają – ustami. −   
Co wciągaliście nosem, a wydychaliście ustami?
−   Gdzie jest to powietrze?
II.  Część właściwa (badawcza).
·   Poznawanie właściwości powietrza. 
Ćwiczenie 1.
N. przygotowuje przezroczysty kubeczek, gazetę i przezroczysty pojemnik z wodą. Zgniata 
gazetę (po kawałku) i umieszcza w kubeczku. Trzymając kubeczek do góry dnem, N. wkła- da 
go do pojemnika z wodą. Po chwili go wyciąga. Dzieci dotykają papieru. (Papier jest 
suchy). Następnie N. wkłada tak samo pogniecione gazety do kubeczka, ale robi dziurki w 
jego dnie. Wkłada odwrócony do góry dnem kubeczek z gazetą do pojemnika z wodą. Po 
chwili wyciąga go, a dzieci dotykają gazety. (Papier jest mokry).
N. pyta:

−   Czy za pierwszym razem gazety były mokre, czy suche?
−   Dlaczego woda nie wypełniła kubeczka?
−   A jak było za drugim razem? Dlaczego woda wypełniła kubeczek?
−   Co uszło przez dziurki?

Wniosek
Powietrze jest wszędzie. Wypełnia wszystko.
Za pierwszym razem w kubeczku było powietrze i dlatego woda się do niego nie dostała. Za 
drugim razem powietrze uszło przez otworki i dlatego woda dostała się do kubeczka. 
Ćwiczenie 2.
Dzieci są podzielone na grupy. W grupach nadmuchują baloniki. Potem wkładają je do 
misek z wodą tak, aby otwór balonika był pod wodą. Przyglądają się wodzie, wylatującym z 
niej bąbelkom. Ćwiczenie trwa do chwili, aż balonik całkiem oklapnie.
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N. pyta:
−   Co działo się z wodą? 
−   Co było w bąbelkach?
−   Co działo się z balonikiem?
−   Skąd bąbelki z powietrzem znalazły się w wodzie?

Wniosek
Powietrze jest wszędzie. Było też w baloniku.
Ćwiczenie 3.

·   Określanie właściwości fizycznych powietrza. −   
Czy powietrze ma zapach?

Dzieci wąchają powietrze.
−   Czy ma smak?

Smakują powietrze.
−   Jaki kształt ma powietrze w naszej sali? A jaki kształt ma np. w wazonie?

(Dzieci powinny same dojść do wniosku, że powietrze przyjmuje kształt pomieszczenia,
naczynia, w którym się znajduje).

−   Co dzieje się z powietrzem, gdy je odgrzejemy?
N. wkłada schłodzoną szklaną butelkę do wysokiej miski wypełnionej do 1/3 objętości go- 
rącą wodą. Chętne dziecko kładzie monetę na szyjce butelki, zasłaniając otwór. N. trzy- ma 
butelkę, żeby się nie wywróciła. Dzieci w ciszy obserwują, co się dzieje. (Moneta wyda 
dźwięk, poruszona powietrzem).

−   Co podgrzewaliśmy, podgrzewając butelkę? −   
Co się stało z monetą?
−   Co ją poruszyło?
−   Dlaczego powietrze wychodziło z butelki?

Wniosek
Powietrze jest bezbarwne, bezwonne, przyjmuje kształt pomieszczenia, naczynia, w któ-
rym się znajduje. Podgrzewane, zwiększa swoją objętość, potrzebuje miejsca. N. 
wyjaśnia, że takie substancje jak powietrze nazywamy gazami.

III. Rozmowa podsumowująca.
−   Co to jest gaz?
−   Czy powietrze coś waży?
−   Co to znaczy, że w powietrzu unoszą się zapachy? −   
Czy jest możliwe, że gdzieś nie ma powietrza?
−   Jak nurkowie oddychają pod wodą?
IV. Zastosowanie właściwości powietrza.
·   Wypowiedzi dzieci na temat: Po co, do czego jest potrzebne powietrze.

Podpowiedzi N.
· Podgrzewanie powietrza do lotu balonem.
· Regulowanie temperatury powietrza do uprawy roślin szklarniowych.
· Chłodzenie powietrza do dłuższego przechowywania żywności (np. w lodówce).
· Zastosowanie sprężonego powietrza (tlenu) w medycynie (np. w chorobach układu odde-

chowego, głównie płuc).


