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   Scenariusz zajęcia przeprowadzonego w grupie 5- latków 

 

 

Temat zajęcia: Przedświąteczne zabawy 

 

Cele szczegółowe: 

- słucha uważnie wiersza; 

- odpowiada na pytania nauczycielki, dotyczące wiersza i tematyki świąt; 

- usprawnia aparat mowy poprzez ćwiczenia; 

- potrafi wykonać syntezę logotomową, logotomowo- fonemową, fonemowo- logotomową, 

fonemową wskazując na właściwy obrazek; 

- rozpoznaje i identyfikuje litery: w, r; 

- ma świadomość istnienia czterech wariantów litery na oznaczenie tego samego fonemu; 

- potrafi określić głoski: trwała, nietrwała; 

- potrafi śpiewać i rytmicznie poruszać się w rytm muzyki; 

- respektuje zasady ustalone w grupie. 

 

Metody pracy: 

Glottodydaktyka 

 

Formy pracy: 

praca zbiorowa, grupowa, indywidualna 

 

Pomoce: 

fragment wiersza M. Terlikowskiej „Zaczarowane drzewko”, płyty CD z piosenkami: „Dzień dobry, 

witamy...”, , „Święty Mikołaj”, „Zaprzęgi”, ilustracje o tematyce świątecznej, obrazki z podpisami, 

klocki LOGO, klocki z literami: w, r, sylwety worków z literami w, r-  naklejone na karton, obrazki 

w kopertach z literami w, r, klej; 

 

Literatura: 

Rocławski B., Nauka czytania i pisania- program; 

Kucharska D., Pawłowska- Niedbała A., Dziecko w swoim żywiole- program wychowania 

przedszkolnego; 

 

Przebieg zajęcia: 

 

1. Zabawa przy piosence, integrująca grupę; „Dzień dobry, witamy...” 

 

2. Słuchanie fragmentu wiersza M. Terlikowskiej pt. „Zaczarowane drzewko”. 

 

Choinka, proszę pana, jest chyba zaczarowana, 

bo zaraz wszystko odmienia: 

było szaro, a ona wchodzi do domu- 

zielona i spełnia marzenia. 

Choinka- niby królewna, taka zielona i srebrna, 

taka czerwona i złota. 



A pod nią nasze marzenia: lalka dla Mani i miś dla Henia, 

nawet piłeczka dla kota. 

Choinka, proszę pana- choinka zaczarowana, drzewko spełnionych życzeń. 

 

3. Rozmowa na temat wiersza: Jak wygląda choinka? Jakie prezenty znajdują się pod nią? 

Jak inaczej jest nazwana choinka w wierszu? Czy u was w domu ubieracie choinkę? Jakie ozdoby 

na niej wieszacie? 

 

4. Świąteczne zabawy logopedyczne „Pieczemy ciasto” 

Zbliżają się święta. Mama postanowiła upiec pyszne ciasto (oblizujemy usta ruchem okrężnym). 

Wsypuje mąkę, cukier i masło (wysuwamy i wsuwamy język do buzi), rozbija pięć jajek (pięć razy 

kląskamy). Wszystkie składniki miesza (obracamy językiem w prawo i w lewo w buzi) i mocno 

uciera (przesuwamy językiem po górnych i dolnych zębach). Wkłada ciasto do piekarnika. Pięknie 

pachnie podczas pieczenia (wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy buzią). Kiedy już się 

upiekło, mama ozdabia je polewą czekoladową (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu 

w przód i w tył). Teraz możemy go spróbować (oblizujemy usta). 

 

5. Zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence „Święty Mikołaj”. 

Dzieci improwizują ruchem treść piosenki. 

 

6. Co kojarzy się ze świętami? 

Dzieci podpisują klockami LOGO rozsypanki obrazkowe.  Następnie nauczycielka dokonuje 

syntezy logotomowej, logotomowo- fonemowej, fonemowo- logotomowej i fonemowej 

podpisanych obrazków. Chętne dzieci mogą dokonać analizy fonemowej. 

 

7. Prezentacja liter: w, r- określanie cech głosek. 

Nauczycielka prezentuje litery: w, r (cztery warianty). Dzieci określają cechy głosek. 

 

8. Praca indywidualna- rozpoznawanie i identyfikowanie liter: w, r. 

- naklejanie obrazków z literami: w, r na odpowiednie worki Świętego Mikołaja. 

 

9. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu. 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 


