
Scenariusz zajęcia otwartego w grupie „Misie” dnia 14.10 .2013 r. 

 

Temat kompleksowy: Mali artyści 
 
Temat dnia: W pracowni malarskiej  
 
Temat zajęcia: W pracowni malarskiej – edukacja matematyczna, językowa, muzyczna, ruchowa 
 
Podstawa programowa: 
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym 
śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub 
tańcząc; 
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. 
1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz 
tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 
2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu 
(takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych; 
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą 
wnętrz) 
13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 
1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 
3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi; 
4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej 
osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 
 
Cel główny:  
- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi 
 
Cele operacyjne: Dziecko: 
- prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 8 
- rozwiąże zagadki słowne,  
- odzwierciedli kolejność obrazów za pomocą kolorowych pasków zgodnie z kolorem ramek obrazów 
- nazywa kolory podstawowe i pochodne 
- współdziała w zabawie z rodzicami  
- współdziała w zabawie muzyczno - ruchowej z rówieśnikami  i z rodzicami 
 
Metody:  
- czynna  
- słowna   
- oglądowa  
 
Formy aktywności dziecka: 
zbiorowa,  
grupowa,  
indywidualna  
 
Środki dydaktyczne:  
-na tablice: ilustracje 8 obrazów (2 komplety), białe kartki do zakrycia obrazów, duża sylweta malarza, 
cyfry 1-8,  
dla każdego dziecka: tacka, po 8 pasków kolorowych (czarny, żółty, czerwony, różowy, fioletowy, 
pomarańczowy, niebieski, zielony), karty pracy; wskaźnik, kredki, płyta CD z piosenką „Pan Listopad”, 



„Krasnoludki” zagadki: (Koń,  Maki lub Słoneczniki, Drzewo, Owoce, Kot, Dziecko, Baletnica, 
Krasnoludki) 
 
Przebieg: 
1. Powitanie:  
 
2. Wprowadzenie do tematu - Opowiadanie o malarzu lub opowiada sam malarz sylweta 
Był sobie artyście malarz, który uwielbiał  malować  i w przypływie  natchnienia  namalował obrazy.   
Co było na obrazach  dowiecie się, gdy rozwiążecie zagadki : 
 
3. Rozwiązywanie zagadek i odsłanianie obrazów 
(N-lka czyta zagadki dzieci rozwiązują i N odsłania po kolei obrazy na tablicy:  
Koń,  Maki lub Słoneczniki, Drzewo, Owoce, Kot,  Dziecko,  Baletnica, Krasnoludki) 
 
1. Szybko biega, rży i parska. 
Na śniadanie - owsa garstka. 
Potem w stajni grzecznie stoi. 
Czeka, aż go ktoś napoi. 
Ty odważnie podejdź doń, 
bo to jest po prostu ... (koń)  
 

2. Pośród pól rzucone plamki czerwone       
Lecz gdy w zbożu chcą zagościć, 
To się rolnik na nie złości.  
(maki) 
 

3. Zieloną nosi koronę, 
przed skwerem daje ochronę. ...  
(drzewo) 
 

4. Jabłka gruszki, oraz śliwki 
Witaminy zawierają.  
Banan, kiwi, pomarańcza- 
Jak się one nazywają.  
(owoce) 
 

5. Tak cichutko chodzi, 
że go nikt nie słyszy,  
i dlatego bardzo  
boją się go myszy. ...(kot) 
 

6. Jak jest małe to pije z butelki. 
Potem uczy się mówić i chodzić 
Ma mamę i tatę.  
(dziecko) 
 

7. Co to za tancerka w pięknej sukni  
Ma na nogach baletki   
i tańczy na palcach.  
(baletnica) 
 

8. Jakie to maluchy zawsze są brodate 
I ciężko pracują tak zimą, jak latem. 
(krasnoludki) 
 

 
 
4. Stosowanie liczebników porządkowych.  
N –lka zadaje pytania i wszystkie dzieci odpowiadają razem:  
- ile obrazów namalował malarz? liczymy 
 *nazywanie liczebnikami porządkowymi poszczególnych obrazów 
- nazwiemy teraz po kolei (N pokazuje dzieci nazywają liczebnikami porządkowymi – to jest obraz 
pierwszy….., ósmy 
- jaki obraz namalował pierwszy, drugi, trzeci… ósmy 
- utrwalenie kolorów ramek obrazów:  pierwszego…… 
 
* pytania do poszczególnych dzieci: 
 - powiedz co jest np. na obrazie: 4, 5, 6…. 
 - przyjdź i pokaż obraz 4, 8…. 
 - jaki kolor ramki ma obraz  np. 7, 3, 5, 8… 
 
5. Zabawa ruchowa: „Naśladowanie postaci z obrazów”  - dzieci naśladują postacie z obrazów -  
pokazujemy ruchem i głosem to co znajduje się na obrazie np.: 
 1 (koń), 3 (drzewo), 5 (kot), 6 (dziecko), 7 (baletnica), 8 (Krasnoludki) 



 
6. Przy tablicy zamiana kolejności obrazów – dziecko podchodzi i zamienia obrazy np. 
- który został odwrócony,  
- który zniknął, 
- który zmienił kolejność 
- które z obrazów mają ramkę w kolorze np. niebieskim, zielonym, itp. 
 
7. Zabawa ruchowa: „Krasnoludki”.( Płyta CD ) Dzieci ustawione w pociągi sześcioosobowe, na 
polecanie ostatni Krasnoludek  przechodzi na początek i jest lokomotywą.  
 
8. Na dywanie „Ułóż karteczki wg koloru ramek obrazów na tablicy” - odwzorowywanie:  
(kartki w kolorze ramek obrazów – komplet dla każdego dziecka i postać malarza, deski pilśniowe) 
- dzieci układają karteczki wg koloru ramek na tablicy (odwzorowują) zaczynając od postaci malarza 
 
* Sprawdzenie poprawności ułożenia:  
-  n-lka pokazuje na tablicy obraz a dzieci pokazują karteczkę 
- pokaz karteczkę 3 od malarza 2, 5, 8, 6 itp.  (rodzice kontrolują) 
 
9. Zabawa: rodzic – dziecko „Układanie kolorów” 
- dziecko układa kolorowe paski w takiej samej kolejności jak ramki obrazów na tablicy.  
Po ułożeniu ma: 
- nazwać kolejność pasków liczebnikami porządkowymi 
- rodzic zabiera jeden pasek a dziecko ma powiedzieć, który to był pasek z kolei 
- rodzic prosi dziecko o pokazanie np. 6 pasek, 1 pasek, itp 
Zamiana ról rodzic wykonuje polecenia dziecka. 
 
10. Dzieci siadają przed tablicą – podpisywanie obrazków cyframi  
Dzieci podchodzą po kolei i podpisują obrazy cyframi. 
  
11.Praca przy stolikach 
- ramki do kolorowania tyle ile na tablicy 
- ramka duża podpisana cyfrą -  narysować to co jest na tym obrazie   
 
12. Przy tablicy „Ułóż obrazy tak samo jak wyżej” 
N-lka wspólnie z dziećmi nazywa obrazy liczebnikami porządkowymi na tablicy wg kolejności - potem 
zasłania je. Następnie wybiera po kolei dzieci, które losują obraz i wieszają pod takim samym, ale 
zasłoniętym obrazem.  N-lka odsłania i sprawdza poprawność, zdejmuje obraz i odkłada na bok.  Na 
koniec N-lka  zawiesza obrazy pytając dzieci gdzie ma powiesić obraz, dziecko może powiedzieć, który to 
obraz z kolei. 
  
13. Wspólny taniec przy piosence „Pan Listopad” 
 
 
 
                                                                                               Opracowała: mgr Teresa Szmyt 


