
 
 
 

Scenariusz zajęć dydaktycznych dla gr. „Kotki” na dzień 14.12.2021  
             
Witam wszystkie „Kotki” oraz ich Rodzinki. Wtorek, to w naszej grupie 
dzień przeznaczony na zajęcia matematyczne i rytmikę. Zatem 
zapraszam na gimnastykę mózgu oraz ciała.  
 
Temat tygodniowy: „Świąteczne przygotowania” 
Temat dnia: „Choinki, choineczki”  
Aktywność: matematyczna, rytmika 
Cele, dziecko:  
-znajduje różnice między obrazkami, 
- koloruje obrazek wg kodu, 
- łączy takie same połówki choinek, 
- łączy ze sobą takie same kształty choinek, 
- porusza się w rytmie muzyki. 
 

 
ZAJĘCIA I MATEMATYCZNE 

 
1.Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od naszej, znanej powitanki: 
   

Jestem ja, jesteś ty 
Do zabawy w kole 

Witam cię, witam cię 
I całe przedszkole 

Mam nadzieję, że poszło Wam wspaniale.  
 
2.Usiądźcie wygodnie przy stolikach i z uwagą posłuchajcie instrukcji do 
wyzwań matematycznych: 
Pierwsza karta pracy 
Przyjrzyj się uważnie rysunkom, niby są takie same, ale różnią się siedmioma 
szczegółami. Czy je widzisz? Zaznacz je na dolnym rysunku zieloną kredką. 
Druga karta pracy 
Twoje zadanie polega na połączeniu ze sobą choinek o takim samym kształcie. To 
wyzwanie jest bardzo trudne, ale Wy na pewno dacie sobie radę. 
Trzecia karta pracy 
Wytnij połowy choinek znajdujące się po prawej stronie karty i doklej je do 
odpowiednich połówek z lewej strony. 
Czwarta karta pracy 
Pokoloruj pola według podanego kodu. Użyj kredek ołówkowych lub świecowych. 
 



Jeśli Wasze rączki będą zmęczone dajcie im odpocząć, w przedszkolu te karty 
robilibyśmy w ciągu całego dnia. 
 
 
Karta pracy 1. Znajdź 7 różnic. 
 

 



 
Karta pracy 2. Połącz ze sobą choinki o tym samym kształcie. 
 

 



 
Karta pracy 3. Wytnij i doklej brakujące połówki choinek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy 4. Pokoloruj według kodu. 
 

 
              Poszło Wam wspaniale, moje GRATULACJE! 



ZAJĘCIA II RYTMIKA 
 

Trochę ruchu po wyczerpującym skupieniu, zdejmijcie kapcie, zbędne bluzy i 
sweterki. Zróbcie kilka głębokich oddechów i zaczynamy. 
 
Zapraszam Was na rytmiczne zajęcia z „Menuetem”. Od pewnego czasu 
słuchamy tego utworu i podejmujemy próby opanowania podstawowych 
kroków. Proszę Rodziców, by włączyli utwór, a moje „Koteczki” o rytmiczne 
poruszanie się. Zaproście Rodzeństwo lub Domowników.  
Tu znajdziecie kroki:  https://www.youtube.com/watch?v=_eWO6vHCJHE 
Tu nasza muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=kSE15tLBdso  
 

 
 
Bardzo, bardzo dziękuję „Koteczkom” i Rodzicom za udział w 
dzisiejszych zajęciach. Zapraszam na jutro. Pozdrawiam Was cieplutko. 
                                                                                                                    Rzepka Dorota 
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