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Osiągnięcia dziecka po zrealizowaniu scenariusza: 

•     prawidłowe posługiwanie się wyrazami określającymi miejsce położenia przedmiotów w   
       przestrzeni, określanie kierunków oraz trafna interpretacja poleceń; 
• współpraca i współdziałanie w zespole w czasie wykonywania zadań;  
• nabycie umiejętności niezbędnych do nauki czytania poprzez dokonywanie analizy i syntezy 

słuchowej wyrazów oraz wyszukiwanie wyrazów na podaną głoskę lub sylabę. 
 

1.  Okrzyk na powitanie:  Hu, hu, ha – dziecko mądrą głowę ma! 

2. „ Szukaj niespodzianki”  – zabawa  w tropiciela 
– odszukanie listu ukrytego w szafce (treść listu: Odszukaj pudełko ustawione obok stolika); 
– odpakowanie pudełka, w którym znajduje się kawałek materiału (np. prześcieradło). 

 
3. „ Namiot” – zabawa  ruchowa z użyciem materiału 
Każde dziecko trzyma materiał za róg lub bok. Wszyscy uczestnicy zabawy podnoszą  materiał do góry 
i w dół. Na hasło „namiot” dzieci podnoszą materiał do góry, robią krok do przodu i przykucają naciągając 
na  plecy róg/bok materiału. W ten tworzą „namiot”. 
 
4. Dzieci otrzymują kolejny list z informacją: Szukaj ozdobnej torebki na parapecie. Zadaniem dzieci jest  
odkrycie  torebki, w której znajduje się latarka. 
  
5. „Znajdź przedmiot”  –  zabawa dydaktyczna z użyciem latarki 
Należy zaciemnić pomieszczenie i przekazać  latarkę jednemu z dzieci. Zadaniem dziecka jest oświetlanie 
przedmiotów znajdujących się w sali, zgodnie z instrukcją osoby prowadzącej zabawę, np.:  

– gdzie jest miś? 
– gdzie jest obrazek, … stół, … krzesło?, itd. 

Zadaniem dziecka jest oświetlenie i określenie miejsca położenia danych przedmiotów. 
 Utrudnienie zadania: 
 Osoba prowadząca wydaje polecenia: 

– dzieląc wyrazy na głoski, np. Gdzie jest o-k-n-o?, 
– podając pierwszą głoskę lub sylabę nazwy przedmiotu, np. Gdzie jest przedmiot, który 

zaczyna się na „lam”…?  (lampa). 
 
6. Dzieci otrzymują od osoby prowadzącej kolejny list z treścią: Poszukaj butelki na krześle! Odnajdują  
butelkę z mapą w środku i kolejną instrukcją: Poszukaj plecaka! Dzieci odszyfrowują mapę i odnajdują 
plecak. W plecaku znajdują się naczynia jednorazowe i  zdrowy poczęstunek, np.: bułki, kanapki, owoce  
oraz napoje. Oprócz jedzenia w plecaku znajduje się następna informacja: Zrób kryjówkę, wykorzystując  
do tego materiał i dostępne meble np.: krzesła, stół.  Dzieci budują kryjówkę. 
 
7. „Kogo brakuje?” – zabawa dydaktyczna 
Po zbudowaniu kryjówki dzieci odwracają się i zamykają oczy. Do kryjówki wchodzi wybrane dziecko z 
latarką i  oświetla kryjówkę od wewnątrz. Pozostali uczestnicy starają się odgadnąć  kto ukrył się w 
środku. 

 
  – Inny wariant  zabawy  

Dzieci najpierw gromadzą zabawki, np. te, które w poprzedniej zabawie były oświetlane latarką. 
Odwracają się i zamykają oczy, a  osoba prowadząca  wkłada do  kryjówki jedną z zabawek. Zadaniem 
pozostałych uczestników jest odgadnięcie, którego przedmiotu brakuje.  

 
8. Zorganizowanie pikniku w kryjówce lub na kocach przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. Spożycie 
zdrowej przekąski, którą dzieci znalazły w plecaku.  


