
ZIMOWY OBRAZEK 
 

/scenariusz zajęcia otwartego - dla nauczycielek w grupie 4-5 latków/ 
 

 
 

Autor scenariusza: 
 Ewa Kręcioch 

 
 
1. CELE OGÓLNE: 

 zapoznanie z nową techniką plastyczną;  
 utrwalenie pojęć dotyczących wielkości: duży, mały;  
 utrwalenie kierunków: w prawo, w lewo;  
 rozwijanie myślenia logicznego;  
 wdrażanie do współdziałania z kolegą.  

 
2. CELE OPERACYJNE: (dziecko...) 

 potrafi rozwiązać zagadkę słowną;  
 zna i używa pojęć wielkości: duży, mały;  
 zna kierunki: w prawo, w lewo;  
 umie odczuwać radość z własnej twórczości;  
 potrafi zgodnie współpracować z kolegą;  
 potrafi śpiewać i tańczyć przy muzyce.  

 
3. DATA: 19 styczeń 2004 rok. 
 
4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  
list od Pani Zimy, koperty, sylwety: chmurek dużej i małej, płotka, bałwanka, 
płatków śniegowych, zagadki słowne do wyżej wymienionych przedmiotów, 
papierowe opaski na głowę z chmurką dużą i małą, gwiazdka śniegowa duża i mała, 
papierowe ścieżki w kształcie dużej i małej chmurki oraz dużej i małej gwiazdki 
śniegowej, stojaki z symbolem dużej i małej chmurki oraz małej i dużej gwiazdki 
śniegowej, kartki pokryte kredką świecową a następnie czarnym tuszem, patyczki 
do rysowania, emblematy z dużymi i małymi płatkami śniegowymi. 
 
5. PRZEBIEG: 
 

WSTĘP-dzieci stoją na dywanie, witają się z gośćmi 
 

1. Zabawa integracyjna: 
piosenka "Powitanie" 

 
Chodźcie wszyscy tu, do koła. 

Zabawimy się wesoło. 
Witamy was, wszyscy wraz. 
Na zabawę nadszedł czas. 

 
Prawa ręka, 
Lewa ręka, 
Prawa noga, 



Lewa noga 
Cały tułów 
Oraz głowa 
Witam was 

 
Zabawę przeprowadzamy, stojąc w kole, wykonując gesty i ruchy wynikające 
z tekstu piosenki. 

2. Nauczycielka informuje dzieci o przesyłce, którą otrzymały dzień wcześniej. 
Otwierają ją i nauczycielka odczytuje list. 

KOCHANE DZIECI 
Na początku mojego listu chciałabym Was serdecznie pozdrowić. Bardzo za 
Wami tęsknię i jest mi przykro, że nie mogę się z Wami spotkać i okryć Was 
moim zimowym śniegowym płaszczem. Śniegu mam w spiżarni bardzo mało 
i jest mi ciężko rozdzielić go między wszystkie dzieci. Mam nadzieje, że mi to 
wybaczycie. W zamian za to przygotowałam dla Was niespodziankę 
- zgadywankę, która czeka na Was w przedszkolu. Chcąc się dowiedzieć co to 
za niespodzianka, musicie ściśle współpracować z waszą Panią, ona Wam 
wszystko wyjaśni. A ja już się z Wami żegnam i raz jeszcze bardzo serdecznie 
pozdrawiam. - Pani Zima 

3. po odczytaniu listu, nauczycielka wyjaśnia dzieciom, jaką to niespodziankę 
przygotowała Pani Zima. Otóż w czterech miejscach na korytarzu ukryła 
koperty z niespodzianką. Chcąc odnaleźć koperty musicie przejść po śladach, 
a one doprowadzą Was do nich. Ale za nim ruszymy w drogę musimy się do 
niej przygotować. Rozruszamy się przy zabawie z muzyką.  

4. "Taniec śniegowych płatków"- dzieci podzielone są na dwa zespoły. Jeden 
zespół otrzymuje emblematy z dużymi płatkami śniegowymi, a drugi 
emblematy z małymi płatkami śniegowymi. Wszystkie płatki tańczą wesoło 
w rytm słyszanej muzyki. Gdy muzyka milknie "duże płatki śniegowe" szukają 
swoich "małych płatków śniegowych' i tworzą małe kółeczka. Następnie 
w małych kółeczkach podskakują w prawą stronę lub w lewą stronę zgodnie 
z poleceniem nauczycielki.  

5. Po zabawie ruchowej, dzieci przygotowują się do podróży, zakładają opaski 
z symbolami ścieżek i każda grupa rusza po śladach. Dzieci ruszają w drogę po 
swoich śladach.  

6. Po odnalezieniu kopert, dzieci siadają przy wyznaczonych stanowiskach 
i rozwiązują zagadki. Odpowiedzi umieszczają na dużych kartkach papieru, 
przyczepiając je przylepcami.  

7. Po ułożeniu całego obrazka, dzieci wraz z nauczycielką omawiają go: 
- jaka pora roku jest na obrazku? 
- po czym poznałyście, że to jest zima? 
- czy Wy lubicie zimę? 
- dlaczego lubicie zimę? 

8. Po krótkiej rozmowie nauczycielka wyjaśnia dzieciom, jak należy wykonać 
pracę plastyczną.  

9. Dzieci siadają do stołów i rozpoczynają pracę, która polega na rysowaniu 
patykiem na kartce pokrytej kredką świecową, a następnie czarnym tuszem, 
którą wcześniej pomalowały. Tematem pracy jest; "Zimowy obrazek". Po 
skończeniu pracy dzieci odkładają prace na wyznaczone miejsce, a następnie 
po sobie sprzątają.  

 



II ZAKOŃCZENIE-dzieci stoją na dywanie 
 

a. zabawa integracyjna 
Bujany walczyk 

 
 

Wszystkim pięknie dziękujemy za wspólną zabawę, 
Może znów się zobaczymy, razem zatańczymy. 

 
Raz w prawo, raz w lewo i w przód, i w tył, 

Byś długo pamiętał, żeś z nami był. 
 

 
Zabawę przeprowadzamy, stojąc w kole i wykonując gesty i ruchy wynikające 
z treści piosenki. 
 

b. Wypełnienie ankiety przez nauczycielki, dotyczącej przeprowadzonego 
zajęcia.  

 


