
Scenariusz zajęć w grupie dzieci 5-6 letnich 

Temat: „Co to jest dom?” 

 

CELE OPERACYJNE:   
- wie, że dom to miejsce, w którym jest bezpieczne; 
- nazywa osoby w swojej rodzinie; 
- potrafi odnaleźd szczegóły różniące obrazki; 
- potrafi odczytad  globalnie słowo DOM; 
- wypowiada się swobodnie na podany temat; 
- potrafi współpracowad w grupie 
 
METODY: słowna, oglądowa, zadaniowa, burza mózgów 
 
FORMY: indywidualna, grupowa. 
 
POMOCE DYDAKTYCZNE:  wiersz „Paweł i Gaweł”, rodzinne fotografie, puzzle kartonowe i 
tekturowe, pocięte na części obrazki, sylwety domów, ilustracje z gazet. 

DATA: 27.04.2021 

 

PRZEBIEG ZAJĘD: 

1.  Przywitanie dzieci przez nauczyciela, sprawdzenie obecności. 
 
2. Wprowadzenie w temat zajęd - Co to jest dom? – burza mózgów – wypowiadanie się dzieci 
na temat swojej rodziny, wskazywanie fotografii (przyniesionej do przedszkola) na 
„Wystawie zdjęd”, nazywanie osób na fotografii. 
 
3. Wysłuchanie wiersza A. Fredry „Paweł i Gaweł” – omówienie z dziedmi treści wiersza. 

Paweł i Gaweł w jednym stali domu,  
Paweł na górze, a Gaweł na dole;  
Paweł, spokojny, nie wadził nikomu,  
Gaweł najdziksze wymyślał swawole.  

Ciągle polował po swoim pokoju:  
To pies, to zając - między stoły, stołki  
Gonił, uciekał, wywracał koziołki,  
Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju.  

Znosił to Paweł, nareszcie nie może;  
Schodzi do Gawła i prosi w pokorze:  



„Zmiłuj się wadpan, poluj ciszej nieco,  
Bo mi na górze szyby z okien lecą”.  

A na to Gaweł: „Wolnod, Tomku,  
W swoim domku”.  
Cóż było mówid? Paweł ani pisnął,  
Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.  

Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie,  
A tu z powały coś mu na nos kapie.  
Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.  

Stuk! Puk! - Zamknięto. Spogląda przez dziurę  
I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie,  
A Paweł z wędką siedzi na komodzie.  

„Co wadpan robisz?” „Ryby sobie łowię”.  
„Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie!”  
A Paweł na to: „Wolnod, Tomku  
W swoim domku”.  

Z tej to powiastki morał w tym sposobie:  
Jak ty komu, tak on tobie.  

4. Analiza wyrazu DOM: 
 
- podział wyrazu na sylaby  
- wyróżnianie głosek  
- wyodrębnianie samogłosek i spółgłosek (zabawa w dyrygenta)  
- podawanie przez dzieci liter znanych: ("o, m, d")  
 
Następnie nauczyciel rozpoczyna rozmowę z dziedmi dotyczącą domu (np. co to jest dom?, 
po co jest dom?, kto mieszka w domu? Do czego ludzie potrzebują domu?  itp.) dzieci 
wymieniają skojarzenia związane z domem. Wokół wyrazu dom zapisywane są wszystkie 
skojarzenia 
 
5. Praca „Dom” – zadanie w grupach. Kto pracuje przy powstawaniu domu? Dzieci tworzą 
dom wg własnego pomysłu, wykorzystując wszystko, co znajduje się w sali (klocki, ławki, 
szarfy, krzesła itp.) 

6. Czyj to dom? – oglądanie ilustracji przedstawiających domy z różnych stron świata – 
wskazanie różnic i podobieostw między nimi. 

- Czym różnią się domy na tablicy? 
- W jakich domach wy mieszkacie? 
- Co to są domy jednorodzinne? 
- Co to są domy wielorodzinne? 
- Co to są bloki?  



 

7. Prawda czy fałsz  – zabawa dydaktyczna – rozwijanie myślenia i wdrażanie do odróżnienia 
prawdy od fałszu. 

 Wieżowce to bardzo niskie domy. 
 W wieżowcach są windy. 
 W domach nie ma okien. 
 Każdy dom ma drzwi. 
 W łazience gotuje się obiad. 
 Niektóre domy nie mają okien. 
 W sypialni się śpi. 
 W domu należy dbad o czystośd i porządek. 

8.  Zakooczenie  - Jak powstaje dom? -  „Pomysłowy Dobromir – budowanie domu” – 
oglądanie bajki. 

 

 

  

 


