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Scenariusz zabaw wierszami J.Brzechwy  

przeprowadzonej w grupie dzieci 4 letnich 

 

TEMAT: „Zwierzęta leśne na wesoło” czyli zabawy krótkimi wierszami 

J.Brzechwy 

 

CELE OGÓLNE 
 wcielanie się w rolę aktora 

 poznawanie różnych środowisk przyrodniczych 

 kształtowanie opiekuńczej postawy wobec roślin i zwierząt 

 porównywanie i grupowanie obiektów 

 rozwijanie sprawności ruchowej 

 poznawanie różnych środowisk przyrodniczych 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE (DZIECKO): 

 recytuje wiersze indywidualnie i w grupie 

 bierze udział w krótkich inscenizacjach 

 wykonuje improwizacje ruchowe na podany temat 

 stosuje w praktycznym działaniu umiejętność klasyfikowania 

 rozdziela przedmioty ze względu na ich przynależność lub miejsce,                     

w którym się zwykle znajdują 

 próbuje określić cechy przedmiotów np.: miś gruby i ciężki 

 zdobywa nowe doświadczenia plastyczne 

 wie w jaki sposób odżywiają się zwierzęta w naturalnym środowisku 

 czuje się swobodnie w czasie zabaw wierszami 

 zna niektóre nazwy zwierząt żyjących w środowisku naturalnym (las) 

 wie w jaki sposób odżywiają się zwierzęta w naturalnym środowisku 

 

 

1. Chodźcie do koła – zabawa integracyjna z pedagogiki zabawy 

 

2. „Lis” J.Brzechwa – ilustracja ruchowa treści wiersza w trakcie zabawy 

USTAWIENIE: dzieci siedzą w kole w środku nauczyciel improwizuje 

treść wiersza 

 

  LIS J.Brzechwa 

 

 Rudy ojciec, rudy dziadek 

 rudy ogon – to mój spadek, 

 A ja jestem rudy lis. 

 ruszaj stąd, bo będę gryzł. 
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Na hasło „ruszaj stąd, bo będę gryzł” osoba w kole wskazuje wybrane 

dziecko, które ucieka dookoła siedzących dzieci i wraca na swoje miejsce. 

Jest lisem w kolejnych powtórzeniach. 

 

 

3. „Wilk” J.Brzechwa – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementami 

równowagi i wykorzystaniem wiersza. 

USTAWIENIE: dzieci siedzą w kole. Za każdym uczestnikiem zabawy 

ustawione jest koło do sersa. 

 

  „Wilk” J.Brzechwa 

 

 Powiem ci w słowach kilku, 

 co myślę o tym wilku: 

 gdyby nie był na obrazku 

 zaraz by cię zjadł głuptasku. 

 

Na hasło „zaraz by cię zjadł głuptasku” dzieci wchodzą do kółek od sersa 

i stoją w bezruchu. Wilkiem zostaje to dziecko, które jako pierwsze straci 

równowagę. Przy kolejnym powtórzeniu zabawy dzieci recytują treść 

wiersza wspólnie z nauczycielem. 

 

4. „Niedźwiedź” J.Brzechwa – zabawa wyciszająca, doskonaląca percepcję 

słuchową 

USTAWIENIE: dzieci siedzą w kole, w środku koła zaś miś. 

 

  NIEDŹWIEDŹ J.Brzechwa 

 

 Proszę państwa, oto miś. (wskazują ręką na misia) 

 

 Miś jest bardzo grzeczny dziś, (udają, że głaszczą misia  

obiema rękoma po głowie) 

   

  Chętnie państwu łapę poda. (miś zaprzecza głową) 

 

  Nie chce podać? A to szkoda. (miś ziewa i zasypia) 

 

 Wybrane przez nauczyciela dziecko woła: „Misiu.”. Zadaniem misia jest 

rozpoznać, które dziecko go wołało. 

 

 

5. „Dzik” J.Brzechwa – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa                               

z elementami cwałowania 
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USTAWIENIE: dzieci stoją w kole. W środku koła jedno dziecko – dzik. 

Dzik cwałuje w rytm piosenki „Dzik” (Akademia Pana Kleksa). Na hasło 

„ten na drzewo szybko zmyka” dzieci stojące w kole rozbiegają się po sali 

i „przyklejają” dłonią do ściany. Dzik wybiera swojego następcę i 

powtarzamy zabawę. 

 

6. „Dzik” J.Brzechwa – zabawa relaksacyjna (masażyki                                           

wg. M.Bogdanowicz) 

USTAWIENIE: dzieci w parach, jedna osoba z pary leży na brzuchu                       

a druga klęczy obok niej. 

 

  DZIK J.Brzechwa 

 

 Dzik jest dziki, dzik jest zły (uderzamy w plecy złączonymi opuszkami  

             palców obydwu dłoni) 

  

 Dzik ma bardzo ostre kły. (kłujemy palcami wskazującymi) 

  

 Kto spotyka w lesie dzika, (kroczymy palcami) 

 

 Ten na drzewo szybko zmyka (przebiegamy opuszkami palców wzdłuż  

      kręgosłupa od dołu ku górze, aż na czubek 

 głowy) 

 

Zamiana ról w parach 

 

 

7. „Folia bąbelkowa” – improwizowanie ruchów zwierząt. 

USTAWIENIE: dzieci podzielone na zespoły (zające, sarny, dziki, lisy, 

niedźwiedzie) oznaczone emblematami. Każdy zespół siedzi dookoła 

swojego kawałka folii bąbelkowej. Dzieci mają bose stopy.  

 

Nauczyciel wywołuje na polanę kolejne zwierzęta” 

- te, które dokarmiamy zimą 

- te, które przesypiają zimę 

- te, które same polują 

- duże zwierzęta 

- małe zwierzęta 

- te, które mają futro itd. 

 

Każdy zespół improwizuje sposób poruszania się swojego zwierzęcia 
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8. „Wędrująca papuga” – zabawa wyciszająca przy muzyce relaksacyjnej 

USTAWIENIE: dzieci w kole 

 

Dzieci kolejno przekazują sobie sylwetę papugi z rąk do rąk. Starają się 

przy tym nie wypowiedzieć ani słowa i żeby papuga nie spadła i nie 

zrobiła sobie krzywdy. 

 

9. „Ścieżki zwierząt”  

USTAWIENIE: dzieci z bosymi stopami siedzą w rozsypce na podłodze. 

Zadaniem dzieci jest narysować ścieżki wydeptane na śniegu przez 

zwierzęta leśne kredką trzymaną stopą bądź w dłoni (do wyboru według 

uznania dzieci) 

 

10. Zakończenie zajęć 

 
 

 

       Scenariusz opracowała: 

       Joanna Urban-Bentkowska 

            

 

 

 


