
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU 

 

Prowadząca: Justyna Grzywocz 

Temat zajęć: „Rozumiem, szanuję, akceptuję – już od najmłodszych lat” 

Grupa: 6 latków 

Cele ogólne: 

 

- poznanie podstawowych rodzajów niepełnosprawności, 

- rozumienie ich nieodwracalności i ograniczeń w życiu, które niosą za sobą, 

- kształtowanie postawy tolerancji wobec niepełnosprawność, 

- poznanie uczuć towarzyszących osobom niepełnosprawnym w codziennym 

życiu. 

 

Cele operacyjne: 

- rozumie problemy osób niepełnosprawnych, 

- dostrzega potrzeby drugiego człowieka i  akceptuje go takim jakim jest, 

- wykorzystuje zmysły w trakcie zabaw, 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw. 

 

Formy pracy: 

-grupowa, 

- indywidualna. 

 

Metody pracy: 

 

- słowna: opowiadanie, rozmowa kierowana 

- czynna: zabawa ruchowa 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Powitanie piosenką: 

 

Wszyscy są, witam Was, zaczynamy. Już czas. 

Jestem ja, jesteś Ty.      X3 

Raz, dwa, trzy. 

 



2. Słuchanie i omówienie wiersza J. Lisowskiej pt. „Spotkanie 

przyjaciół”.     

 

„Spotkanie przyjaciół” 

Na mojej drodze, w każdej chwili, 

Mogę Was spotkać moi mili. 

I chociaż różni nas tak wiele, 

Zostanę waszym przyjacielem. 

Bo jeśli któryś z Was nie chodzi, 

To na spacerze to nie szkodzi. 

Ja Cię zawiozę, gdzie będziesz chciał, 

Bylebyś dobrą mapę miał… 

A jeśli Twoje oczy szare, 

Nie cieszą się widzenia darem, 

To ja Ci będę dziś oczami, 

Opiszę słońce i niebo nad nami… 

Jeżeli żyjesz w ciągłej ciszy, 

To moją radość i tak usłyszysz. 

Będziemy biegać, skakać, mówić, 

Aż się nam każda z rąk utrudzi! 

Jeżeli zaś Twoje usta milczą stale, 

Wyślę Ci dłonią znaki małe, 

Które na zawsze Ci powiedzą, 

Że przyjaciele wszystko wiedzą. 

Bo wiem i dobrze to rozumiem, 

Że Ty nie możesz być sam w tłumie! 

Chociaż mam zdrowe nogi, oczy, 

To z takim jak Ty mogę kroczyć. 

I gdy się w życiu gdzieś spotkamy, 

To wszystkim smutkom radę damy. 

 

Rozmowa z dziećmi co to oznacza, że ktoś jest niepełnosprawny. Jaka jest 

różnica między osobą zdrową, a niepełnosprawną? 

 

3. Zabawa ruchowa „Ciuciubabka” - Jedno dziecko zostaje ciuciubabką, 

której zasłania się oczy. Pozostałe dzieci otaczają ciuciubabkę, która na hasło 

„łap nas!” dąży do złapania jednego z uczestników gry nie odsłaniając swoich 

oczu, starając się kierować tylko dochodzącymi głosami. Zwrócenie uwagi 

dzieciom na ich bezpieczne poruszanie się po sali. 

  

Po zabawie pytania skierowane do Ciuciubabki: 

- „Czy łatwo chodzić z zasłoniętymi oczami?” 



- „Czy łatwo było kogoś złapać z zasłoniętymi oczami?” 

- „Czego się bałeś/bałaś?” 

 

4. Zabawa w „Głuchy telefon” –   nauczyciel podaje hasło natomiast dzieci 

próbują poprawnie przekazać je kolejnym uczestnikom. Drugi wariant zabawy 

to dzieci zatykają sobie uszy i próbują z ruchu ust odgadnąć wypowiedziane 

hasło. 

 

5. Zabawa „Nawlekanie koralików” – zadaniem dzieci jest nawlekanie 

koralików na sznurek w rękawicach kuchennych. 

 

6. Piosenka pt. „Dzieciaki z Podwórka – Razem radę damy!” 

Zwrotka 1 

Najpierw powiemy o Franku 

Co napęd ma na dwa koła 

W każdą dobrą zabawę 

Franek wkręcić się zdoła 

Obraca się w towarzystwie 

Pomaga przed sprawdzianami 

W przyszłości chce kręcić filmy 

Dziś kręci z koleżankami 

Zwrotka 2 

Kumpelą Franka jest Zosia 

I chociaż nie słyszy nas wcale 

Rysuje najpiękniej w klasie 

Jaki ta Zośka ma talent! 

W przyszłości zostanie malarką 

Chyba, bo lubi też konie 

Więc może otworzy stadninę 

I może zaprosi nas do niej 

Refren: 

Zdradzamy ci sekrety 

O których nie wszyscy wiedzą, niestety 

Że ludzie, choć inni są 

Razem być powinni! 

Że chociaż różni nas tak wiele 

To razem jest weselej! 

Że jeśli się poznamy 

Razem radę damy! 

Zwrotka 3 

Przedstawiamy wam Agatkę 



Choć wszyscy ją tu znają 

Bo gdy dowcip zapoda 

Ze śmiechu wnet pękają 

To żartów jest mistrzyni 

I ekspert od uśmiechu 

Agatki dobry humor 

Dla wszystkich jest pociechą 

Zwrotka 4 

Słyszycie ten bas? 

To Antek gra na basie 

Ma całkiem niezłe ucho 

I grono fanek w klasie 

Najlepiej czuje rocka 

I gra go po swojemu 

Co z tego, że nie widzi 

Nie widzi w tym problemu! 

Refren: 

Zdradzamy ci sekrety 

O których nie wszyscy wiedzą, niestety 

Że ludzie, choć inni są 

Razem być powinni! 

Że chociaż różni nas tak wiele 

To razem jest weselej! 

Że jeśli się poznamy 

Razem radę damy! 

 

7. Praca plastyczna wykonanie plakatu techniką collage pt. 

„Niepełnosprawni są wśród nas”.  

 

8. Wspólne ustalenie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa np. prawo 

do życia, szacunku, miłości, uśmiechu, zabawy itp. Zaproszenie do zabaw z 

niepełnosprawnymi kolegami. 

 

9. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę. 

 


