
"JARZYNOWE KUKIEŁKI" 
/scenariusz spotkania warsztatowego z rodzicami dzieci 5-6 letnich z grupy VI/ 

 

 
 
Autor scenariusza: 

 Małgorzata Kryszczak 

 
 
CELE OPERACYJNE: 

 dziecko zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni  
 aktywnie uczestniczy w zabawach  
 interpretuje utwór posługując się mimiką, gestem, ruchem  
 potrafi pomysłowo wykonać kukiełki  

 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 nagrania CD zabaw i piosenek,  
 rekwizyty do inscenizacji,  
 warzywa i materiały do wykonania kukiełek (wstążki, materiał, krepa, 

wykałaczki guziki, koraliki, plastelina),  
 marchewkowe ciasto upieczone przez dzieci,  
 pisaki,  
 sztalugi,  
 kolorowy brystol  

 
PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Wykonanie wizytówek dla dzieci i rodziców (listki z imionami)  
2. Powitanie 

* Piosenka "My jesteśmy marynarze" ("Zabawy muzyczne" K. Kulikowska) 
 

My jesteśmy marynarze, przywitajmy się! 
Zatańczymy, zaśpiewamy, fiderala, la, la, hej! (x2) 

 
My jesteśmy marynarze, przywitajmy się! 

Zaklaszczemy, wytupiemy, fiderala, la, la, hej!(x2) 
 

* Zabawa z elementami pedagogiki zabawy "Cześć, hej" 
 

3. Jesienne zabawy z elementami pedagogiki zabawy 
 

* "Orzeszki" 
 

* "Kasztany"  
 

4. "Jesienny masaż" - zabawa relaksacyjna w parach (dziecko z rodzicem) 
 

Przyszła jesień z deszczowymi chmurami, 
A po parku chodzą dzieci parami ("maszerowanie" – palce: wskazujący 

i środkowy) 
 



Na alejkach ścielą się z liści dywany (głaskanie całą dłonią) 
I brązowe spadają kasztany (ukłucia palcem) 

 
My zbieramy te dary jesieni (uchwyt pięcioma palcami) 

Układamy je w rządkach na ziemi (rysowanie grzbietem dłoni linii) 
 

W domu tato wywierci w nich dziurki (wiercenie opuszkiem palców) 
Nawleczemy je wtedy na sznurki (dwie faliste linie rękoma po plecach)  

 
* Dzieci wychodzą z nauczycielką do innej sali, gdzie przygotowują się do 

inscenizacji 
 

* W tym czasie rodzice podzieleni na 4 zespoły (wg kolorów listków) 
układają hasła promujące zdrowe odżywianie - burza mózgów 

 
5. Inscenizacja wiersza "Rzepka" w wykonaniu dzieci, rodzice włączają się 

recytując powtarzające się fragmenty (w roli narratora nauczycielka) 
 
Następuje zmiana ról - inscenizacja wiersza w wykonaniu rodziców (dzieci 
wręczają rekwizyty swoim rodzicom, którzy inscenizują treść wiersza) 
 

6. Degustacja ciasta marchewkowego upieczonego przez dzieci, prezentacja 
haseł ułożonych przez rodziców  

7. "Jarzynowe kukiełki" - dzieci wspólnie z rodzicami wykonują kukiełkę wg 
własnego pomysłu. Zorganizowanie wystawy, porządkowanie miejsca pracy  

8. Pożegnanie piosenką "Zabawa skończona", podziękowanie dzieciom 
i rodzicom za wspólną zabawę  
 
LITERATURA: 

 "Zabawy muzyczne" K. Kulikowska  
 "Rzepka" Julian Tuwim  
 "Plastyka, ruch i muzyka dla małego smyka" - materiały warsztatowe " 

Klanza"  
 

 


