
 
 

 
 

„Dynie” 
 

*Pakiet autorskich grafik do poniższego scenariusza możesz kupić w naszym 

sklepie KLIK 

 
1. Piosenka na przywitanie (może być taka 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA ) 

 

2. Kolejno się przedstawiamy, a potem witamy różnymi częściami ciała: witają się 

dłonie, paluszki, stopy, kolana itd. Dzieci mogą bawić się w parach, albo wskazywać u 

siebie wybrane części ciała. 

 

3. Prezentujemy temat zajęć - pokazujemy dynię (najlepiej prawdziwą ). Chwilę 

rozmawiamy z dziećmi/opowiadamy/pytamy: 

 Co to jest? 

 Jaki ma kolor, wielkość, kształt, wagę? 

 Do czego służy?  

 

4. Ciężkie i lekkie: porównujemy wagę dyni i piórek.  

 

5. Ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na piórka. 

 

6. *Małe i duże. Przygotowujemy dwa kosze najlepiej różnej wielkości, a także obrazki 

przedstawiające małe i duże dynie. W jednym koszu umieszczamy małą dynię, a w 

drugim dużą. Rozkładamy na podłodze pozostałe dyniowe obrazki (Możemy poprosić, 

żeby maluchy zamknęły na chwilę oczy). Zadaniem dzieci jest zebranie i posortowanie 

dyń do odpowiednich koszy. MATERIAŁ GRAFICZNY DO KUPIENIA TU 

 

7. Rymowanka z pokazywaniem (autora nie udało się odszukać) : 

Dynie małe, dynie duże, 

dynie w dole, dynie w górze. 

Dynie z lewej, dynie z prawej, 

dynie kręcą się w zabawie.  
Powtarzamy kilka razy.  

 

8. Zabawa ruchowa: „dyniokręgle”. Zasad nie trzeba tłumaczyć - zastępujemy kulę do 

kręgli naszą dynią. 

Na koniec zachęcamy dzieci, żeby one same turlały się po podłodze.  

 

9. *Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Dynie z minkami umieszczamy w koszyku. 

Kolejno losujemy i wykonujemy ćwiczenia buzi i języka 

MATERIAŁ GRAFICZNY DO KUPIENIA TU 
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10. *Kształty – rozklejamy na ścianach duże obrazki przedstawiające dynie z różnymi 

kształtami. Mniejsze obrazki otrzymują dzieci. Maluchy chodzą /tańczą po sali i na 

nasz wcześniej umówiony znak muszą podejść do takiej odpowiedniej dużej dyni ( 

takiej samej jak na ich karcie). W czasie zabawy zamieniamy miejsca dużych dyń, albo 

prosimy dzieci o wymianę kart między sobą. MATERIAŁ GRAFICZNY DO KUPIENIA TU 

 

11. *Praca plastyczna. Wyklejamy kontury dyni pociętymi kawałkami pomarańczowej 

bibuły. MATERIAŁ GRAFICZNY DO KUPIENIA TU 

 

12. Taniec z balonami. Przygotowujemy pomarańczowe balony. Dzieci tańczą z nimi/ 

odbiją w rytm muzyki. Gdy muzyka cichnie muszą złapać balon i stanąć z nim w 

bezruchu. Zabawę powtarzamy kilka razy. Można wykorzystać piosenkę „Bal u dyni”. 

 

13. Pożegnanie  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.balonik-centrum.pl/product/dynie-pakiet-gra…-zajec-grupowych/
https://www.balonik-centrum.pl/product/dynie-pakiet-gra…-zajec-grupowych/

