
Opracowanie: mgr Stanisława Szynkarek 

Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ                                                                                                                                                                                          
 

Grupa: 6-latki 

 

TEMAT:   KONFERENCJA ZIEMIA – MARS: 

                   DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

Cele: 

 rozbudzanie inwencji twórczej poprzez wyrażanie przeżyć i wiedzy o świecie, 

 rozwijanie potrzeby poznawania świata, wywoływanie przeżyć emocjonalnych, 

estetycznych, 

 wytworzenie radosnej atmosfery będącej warunkiem twórczych zachowań, 

 odtwarzanie nadanej roli, 

 poszerzenie wiadomości dotyczących treści niedostępnych dla dziecka do bezpośredniej 

obserwacji, 

  kształcenie umiejętności dokonywania w toku działania prostych operacji umysłowych: 

analizy, syntezy, podziału wyrazów na sylaby, 

 wdrażanie do słuchania dłuższych wypowiedzi oraz do wypowiadania się poprawnie 

sformułowanymi zdaniami,  

 stymulowanie i aktywizowanie operacji umysłowych. 

 

Metody pracy: 
 podające 

 aktywizujące 

 praktyczne 

 

Formy pracy: 
 indywidualna 

 zbiorowa 

 grupowa 

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

 

1. „Wiadomość z Marsa”- odczytanie wiadomości esemesowej zapowiadającej przybycie gości 

(rozpoczęcie zajęć). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. „Chleb i sól” – przywitanie; tradycyjny polski akcent na powitanie przybyłych gości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Poznajmy się”- zabawa dydaktyczna z imionami.  

     Prezentacja swoich imion:  

 Marsjanin przedstawia  się dzieląc swoje imię na sylaby,  

 przedszkolak przedstawia się  podając swoje imię, wiek oraz zainteresowania. 

4. Zabawa integracyjna – „Kosmiczny uścisk dłoni”- wzajemne przekazywanie sobie uścisków 

dłoni w kole.                                               

 

5. "Kosmita do Ziemianina" - tworzenie par Marsjanin-przedszkolak – na podane hasło dzieci 

dotykają się poszczególnymi częściami ciała – zabawa integracyjna. 

6. "W co się bawią mali Marsjanie"- zabawa z rymowanką "Klasnę w ręce"- ilustrowanie słów 

rymowanki przez gości. 

7. "W co się bawią polskie przedszkolaki" - zabawa z rymowanką "Krasnoludki"- ilustrowanie 

ruchem słów rymowanki. 

8. Zabawa wyciszająca "Masażyk Marsjanina"- komunikowanie się z przedszkolakiem poprzez 

zmysł dotyku. 

9. "Masażyk Ziemianina" – czyli komunikowanie się z małym "Marsjaninem"  poprzez zmysł  

dotyku - zabawa relaksacyjna. 

                                       

                                                 8.                                                                9.              



10. Nasze polskie tańce narodowe -   prezentacja „Poloneza” przez przedszkolaków. 

11. Tradycyjny taniec z Marsa „Taniec marsjański”- prezentacja nowoczesnego tańca przez gości.                   

 

                                        10.                                                                         11. 

 

12. Wymiana prezentów: 

 wręczenie  Marsjanom -  „Sadzonki polskiego ziemniaka”,  

 wręczenie Ziemianom -  „Kosmicznej rośliny z Marsa". 

  

  

13. Wspólny poczęstunek na pożegnanie – degustacja tradycyjnego polskiego chleba. 

 


