
 
 

 
 

„Jesienne prezenty” 
 

*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. Wszyscy siedzą w kole. Prowadzący ma kłębek grubej włóczki w ręku. Przedstawia się 

i podaje go jednemu z dzieci. Dziecko również podaje swoje imię i przekazuje kłębek 

następnej osobie. Bawimy się do czasu aż wszyscy się przedstawią. Następnie 

staramy się, żeby kłębek wrócił do nas tą sama drogą ;) 

 

3. Prezentujemy temat zajęć. Chwilę rozmawiamy z dziećmi:   

 Jaką mamy porę roku? 

 Z czym nam się kojarzy? 

 Staramy się wymienić dary jesieni. 

 

4. *Dary jesieni – sortowanie. Przygotowujemy kosz z szyszkami, kasztanami i 

żołędziami. Najlepiej, żeby były prawdziwe ale można również wykorzystać obrazki 

(MATERIAŁ GRAFICZNY DO KUPIENIA TU). Zadaniem dzieci rozdzielenie darów do 

trzech różnych pojemniczków/koszyczków. 

 

5. Zabawa ruchowa – liście. Do zabawy można wykorzystać kolorowe chusty, prawdziwe 

liście, bibułę lub zwykłe papierowe chusteczki.  

Zamieniamy się w drzewa. Trzymamy chustę, bujamy się na boki i mówimy krótką 

rymowankę : 

„Wieje, wieje wiatr, 

Pierwszy listek spadł” 

Upuszczamy chustę na podłogę. Zabawę powtarzamy kilka razy (zmieniamy kolejne 

liczebniki). Mówimy wierszyk na różne sposoby: szybko, wolno, głośno, cicho. Dzieci 

starają się dopasować ruch ciała do sposobu mówienia.  

 

6. Zabawa oddechowa – (przygotowujemy wcześniej duży arkusz papieru/kartony na 

którym malujemy drzewo z pustymi gałęziami i liście wycięte z bibuły)  

Rozkładamy na podłodze drzewo i rozsypujemy na nim liście. Dzieci zamieniają się w 

wiatr i na nasz sygnał dmuchają na liście. Zabawę powtarzamy 3-4 razy. 

 

7. *Zabawa grafomotoryczna – zamiatanie liści. Dzieci otrzymują kartę na której z jednej 

strony narysowana jest miotła, a z drugiej stos liści. Zadaniem dziecka jest 

przesuwanie paluszkiem od jednego rysunku do drugiego po wyznaczonym śladzie. 

(MATERIAŁ GRAFICZNY DO KUPIENIA TU) 
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8. *Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego – grzybki. 

Przed zajęciami przygotowujemy leśny kącik z grzybkami (obrazki grzybków z różnymi 

minkami). Możemy również poprosić dzieci o zamknięcie oczu i rozłożyć grzybki w 

różnych miejscach na sali.  

Zapraszamy maluchy na grzybobranie. Każde dziecko przynosi grzybek (najlepiej 

pojedynczo) siada w kole i kolejno wykonujemy ćwiczenia buzi i języka, aż do 

zebrania wszystkich grzybów. Musimy przygotować tyle obrazków ile będzie dzieci.  

(MATERIAŁ GRAFICZNY DO KUPIENIA TU) 

 

9. *Zabawa ruchowa – rzucamy kostką i wykonujemy wylosowane, jesienne zadanie. 

(Kostkę do druku i resztę materiałów do scenariusza można kupić  TU) 

 

10. *Praca plastyczna - korale z jarzębiny. Dzieci naklejają czerwone kółeczka 

(symbolizujące jarzębinę) na kartkach, na których wcześniej został narysowany 

sznureczek. (MATERIAŁ GRAFICZNY DO KUPIENIA TU) 

 

11. Zabawa przy muzyce – tańczymy do piosenki „Tańcowała jesień”. W czasie zabawy 

kilkukrotnie zatrzymujemy nagranie. Dzieci muszą wtedy stanąć w bezruchu, do czasu 

aż usłyszą ponownie muzykę. 

 

12. *Pożegnanie –  Kolejno machamy do każdego dziecka wymieniając jego imię. Dzieci 

otrzymują kolorowanki liście. (MATERIAŁ GRAFICZNY DO KUPIENIA TU) 
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