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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY „SÓWKI” 5-6 LATKI 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W ŁOBŻENICY 

  

DATA: 13.12.2022r. 

TEMAT: Jestem bezpieczny. 

CEL OGÓLNY: doskonalenie zachowań prowadzących do samodzielności. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

– przedszkolak wyjaśnia, czym jest bezpieczeństwo; 

– przedszkolak ogląda i słucha bajki; 

– przedszkolak wypowiada się na temat bajki; 

– przedszkolak rozumie potrzebę przestrzegania zasad i norm; 

– przedszkolak wie, do kogo może zwrócić się o pomoc; 

– przedszkolak bierze udział w zabawie ruchowo – muzycznej; 

– przedszkolak współpracuje w grupie. 

METODY PRACY: burza mózgów, pogadanka, pokaz, układanka, zabawa muzyczno - ruchowa  

wg R. Labana. 

FORMY PRACY: indywidualna, praca w grupach i parach 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: laptop, teatrzyk kamishibai, układanki, ilustracje z postaciami z bajki. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:  

 

I. WPROWADZENIE:  

1. Powitanka. 

2. Przedstawienie dzieciom NACOBEZU: 

a) poprawne wypowiadanie się 

b) współpraca między dziećmi. 

3. Określenie wspólnie z dziećmi celów zajęć – pogadanka na temat bezpieczeństwa. 

 

II. TOK LEKCJI: 

1. Obejrzenie i wysłuchanie bajki ,,O wilku i siedmiu koźlątkach” – teatrzyk kamishibai. 

2. Pogadanka na temat bajki: 

– Podaj tytuł bajki; 

– Wymień bohaterów bajki. 

– Dlaczego koźlątka zostały same w domu? 

– Dlaczego koźlątka zostały zjedzone przez wilka? 



– Kto z was zostaje sam w domu? 

– Jak wy zachowalibyście się, gdyby nieznajomy zapukał do drzwi i bardzo prosił, żeby mu 

otworzyć? 

– Do kogo możecie zwrócić się o pomoc, gdy nie czujecie się bezpiecznie? 

3. Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki ,,Nieznajomy”. 

4. Układanie w grupach obrazka z rozciętych elementów. 

 

III. PODSUMOWANIE:  

1. Dzieci przedstawiają obrazki, które ułożyły. Wymieniają zasady, których należy przestrzegać, gdy 

zostają sami w domu. Przedszkolaki powtarzają rymowankę ,,Gdy rodziców nie ma w domu, nie 

otwieram drzwi nikomu”. 

2. Nauczyciel powtarza na co zwracał uwagę na lekcji. 

3. Ocena uczniów przez nauczyciela: za aktywność  i współpracę dzieci otrzymują naklejki – zabawa 

,,Mam paczuszkę z niespodzianką”. 

 


