
Scenariusz zajęć dla dzieci 6 letnich 

Temat: Marzec czarodziej 

Cele: 

 doskonalenie pamięci fonetycznej i wzrokowej, 

 doskonalenie syntezy logotomowo - fonemowej, fonemowo - logotomowej 

i fonemowej (dzieci z drugiego poziomu), 

 uświadomienie istnienia czterech wariantów litery na oznaczenie tego samego fonemu 

 ćwiczenie umiejętności porównywania , rozpoznawania i identyfikowania liter i grup 

literowych o podobnych kształtach, 

 ćwiczenie pisania liter po śladach z zachowaniem właściwej drogi kreślenia. 

 

Pomoce dydaktyczne: Klocki "LOGO", rozsypanki fonemowe oraz logotomowo-fonemowe 

i fonemowo-logotomowe , pudełka z niespodziankami, duże makiety klocków "LOGO" (s, ś, 

sz), wzory do rysowania jednym ruchem ręki z podpisami, ołówki, flamastry, "Kreślę i łączę 

litery", chmurki do ćwiczeń oddechowych, ścieżki literowe, nagrania magnetofonowe : "Rok 

na karuzeli , "Marzec czarodziej", "Wiosenny mazurek". 

Przebieg zajęcia 

1. Wysłuchanie piosenki " Rok na karuzeli". 

  rozmowa wstępna na temat kolejności pór roku i pory obecnej (przedwiośnie). 

Nawiązanie do tego, że następnego dnia przyjdzie wiosna. 

2. Szukanie niespodzianek wiosny przy piosence " Marzec czarodziej" i odgadywanie 

ich prawdziwego znaczenia (kotki, pączki, myszka, słońce, sasanki). Dzieci biegają 

po „łące” i znajdują pudełka. Po otworzeniu okazuje się, że zawierają one: 

 narysowane kotki 

 pączki do jedzenia 

 mysz komputerową 

 rebus (rysunek słonia + sylaba ce) 

 rebus (sylaba są + sanki) 

Na początku dzieci bardzo się dziwią . Myślą, że ktoś się pomylił. W końcu odgadują, 

że to niespodzianki "marca czarodzieja" i że chodzi tu o oznaki wiosny: pączki 

na drzewach, bazie-kotki, prawdziwą myszkę, słońce i sasanki. Dostają w nagrodę 

obrazki z podpisami. 

3. Doskonalenie syntezy logotomowo - fonemowej i fonemowo – logotomowej: 



 zabawa "Pokaż mi..." nauczycielka pyta "gdzie jest: myszk-a, kotk-i, słońc-e, pokaż 

mi: k-otki, p-ączki, s-łońce" itd. Wyznaczone dzieci dokonując syntezy pokazują 

słońce, myszkę itd. 

4. Ćwiczenia artykulacyjne (wydłużanie głosek s , ś , sz): 

 syczymy jak zaskroniec - ssssssss............ 

 szumimy jak wiatr - szszszsz............ 

 - świszczemy jak halny - śśśśśśśśśś......... 

5. Pokaz makiet klocków "LOGO" z literami s, ś, sz : 

 omówienie czterech wariantów każdej litery (zwracamy uwagę na podobieństwa 

i różnice oraz znaki diakrytyczne). 

6. Zabawa ruchowa " Ścieżki literowe", przy piosence " Wiosenny mazurek ": 

 ćwiczenia oddechowe ; odganiamy deszczowe chmury (w trakcie piosenki dmuchamy 

na zawieszone u sufitu chmury z przyczepionymi "kroplami deszczu i płatkami 

śniegu"), 

 przechodzenie po kamieniach z literami: s, ś, sz (na podłodze rozłożona jest rolka 

niebieskiej krepiny ("rzeka"), przez nią przerzucone są "literowe ścieżki" 

z kamieniami oznaczonymi literami s, ś, sz, po których przechodzą dzieci, gdy 

nauczyciel pokaże określoną literę). 

7. Synteza fonemowa (drugi poziom) i fonemowo-logotomowa (pierwszy poziom): 

 układanie rozsypanek fonemowych (m-y-sz-k-a, d-e-sz-cz, k-r-o-k-u-s) i fonemowo-

logotomowych (s-asanki, s-łońce, ś-limak, sz-arotka), 

 nauczycielka podaje wyrazy do syntezy. Dzieci dokonują syntezy pokazując ułożone 

roz-sypanki. 

8. Zabawa " Marcowa zupa " - ćwiczenie pamięci fonetycznej i wzrokowej:  

 losowanie klocków "LOGO" (s, ś, sz) wyszukiwanie ich w swoich rozsypankach, 

 "gotowanie" marcowej zupy - wrzucanie do rondelka klocków z literami (fonemy 

podaje nauczyciel), 

 nauczycielka mówi wydłużając pierwszą głoskę „brakuje mi w tej zupie”: 

 sssoli - dzieci wrzucają klocki z literą s 

 szszszafranu - dzieci wrzucają klocki z literą sz 

 śśśmietany - dzieci wrzucają klocki z literą ś 

  



9. Pokaz kreślenia liter : s, ś, sz: 

 na tablicy przypięte są małe i wielkie pisane litery z zaznaczoną drogą kreślenia. 

Wybrane dzieci pokazują palcem, potem kreślą flamastrem jak należy je pisać, 

 kreślenie liter w "Kreślę i łączę litery" (palcem i ołówkiem) - dzieci siadają 

do stolików i kreślą w swoich książkach. 

10. Dla chętnych dzieci kreślenie konturów ślimaka, myszki (bez odrywania ręki). 

Opracowała: Monika Badur – nauczyciel i wicedyrektor Przedszkola nr 1 


