
Scenariusz spotkania: Zabawy z Panią Jesienią 
 

Termin: 21 listopad 2016 

Ubiór poszczególnych grup:  

Motylki – ubrania w pomarańczowym kolorze 

Tygryski – ubrania w zielonym kolorze 

Stokrotki – ubrania w żółtym kolorze 

Jagódki – ubrania w czerwonym kolorze 

Prowadzenie: Elżbieta Dolny 

 

Cele: 

� prezentacja osiągnięć dzieci w poszczególnych grupach (śpiew 

piosenek, zademonstrowanie prostego tańca, praca plastyczna) i 

umiejętności związanych z rozwiązywaniem zagadek opisowych 

� Utrwalenie charakterystycznych cech aktualnej pory roku 

� Stwarzanie dzieciom sytuacji do obserwowania osiągnięć swoich 

kolegów, 

� Kształtowanie u dzieci postawy aktywnego uczestnika zabaw 

 

Powitanie dzieci i nauczycielek przez p. Dyrektor. 

 

I. Część artystyczna: 

 

1. Wykonanie przez wszystkie grupy piosenki z Klanzy: Błyskawica 
grzmot. 

2. Prezentacja wiersza, piosenki i tańca przez grupę Motylki. 

3. Prezentacja wiersza, piosenki i tańca przez grupę Tygryski. 

4. Prezentacja wiersza, piosenki i tańca przez grupę Stokrotki. 

5. Prezentacja wiersza, piosenki i tańca przez grupę Jagódki. 

6. Wykonanie przez wszystkie grupy pożegnalnej piosenki w j. angielskim: 

I can jump. 
 



 

II. Quiz o jesieni. 

 

Każda grupa rozwiązuje jedną zagadkę, napisaną na kolorowym liściu np. 

 

Motylki:  

Co jesienią z dębu spada? 

Co ze smakiem dzik zajada? 

(żołędzie) 

 

Tygryski: 

Co to za ogrodnik? Konewki nie miewa, 

a podlewa kwiaty, warzywa i drzewa. (deszcz) 

 

Stokrotki: 

Wiosną zielono rosną, 

latem – gadają z wiatrem, 

jesienią – barwy zmienią, 

a zimą – śnią pod pierzyną.  (liście) 

  

Jagódki:  

1. On dziesiąty jest w kolejce gdzie stoi dwanaście miesięcy. (październik) 

2. To miesiąc smutny taki, 

bo odleciały już ptaki, 

i liść ostatni już opadł. 

Ten miesiąc zwie się (listopad) 

 

III. Część plastyczna: 

Rozchodzenie się do sal. Wykonanie przez poszczególne grupy zbiorowej 

pracy plastycznej pt.: Dary Jesieni. Wystawa prac. 

 

IV. Rozdanie papierowych medali - listków z naklejką do przyklejenia na 

koszulce. 

 

V. Rozdanie nagród książkowych za udział w konkursie organizowanym 

przez ARMiR: Jak zmieniała się polska wieś. 
 
VI. Wykonanie pamiątkowych zdjęć. 



 

 

 

 
Opracowała: Elżbieta Dolny 


