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Scenariusz zajęć z dziećmi pt. Powitanie Jesieni”. 

Prowadząca: Iwona Rucińska,  

ZSS Nr 17 w Gdyni, dn.23.09.14 

 

Cele ogólne: 

-  Rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni. 

- Stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci. 

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat. 

 

Środki dydaktyczne:  

kolorowanki jesienne, rebusy dla dzieci, zagadki jesienne, krzyżówka 

tematyczna, piosenka o jesieni, odtwarzacz CD, kostium „Pani jesień’, kosz z 

darami jesieni. 

Metody: 

 pogadanka 

 dyskusja 

 zabawowa 

Formy pracy: 

 indywidualna 

 grupowa 

Przebieg: 

1. Powitanie utworem Vivaldiego „Cztery pory roku.” 

2. „Zadania Pani Jesieni” – nauczycielka zaprasza dzieci do jesiennego 

kosza z darami jesieni-dzieci mają za zadanie poprawnie nazwać owoce i 

warzywa z kosza. 

3. Zagadki dotyczące jesieni. Dzieci rozwiązują zagadki . 

4. Rebusy jesienne. Młodsze dzieci rozwiązują rebusy z pomocą 

nauczycielki. 

5.  Które zdanie jest prawdziwe – zabawa prawda czy fałsz. Dzieci 

odgadują, które zdanie jest prawdziwe, a które jest fałszem. 

6. Kolorowanki jesienne dla młodszych dzieci. 

7. Praca plastyczna „ Pani Jesień” – wykonanie jesieni różnymi technikami 

plastycznymi. 
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Załączniki: 

 

Zagadki: 

Co to za pani w złocie, czerwieni, sady maluje, lasy przemieni? 

A gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, śnieżna zawieja po niej nastaje! 

(jesień) 

 

To miesiąc smutny taki, bo odleciały już ptaki. i liść ostatni już opadł.  

Ten miesiąc zwie się… 

(listopad) 

 

Choć kolczaste jak jeże, każdy do rąk je bierze .Odziera z odzienia 

i w koniki zamienia. 

(kasztany) 

 

Spadają z drzewa żółte, czerwone. 

Wiatr je niesie w tę i tamtą stronę. 

(liście) 

 

Co jesienią z dębu spada?  

Co ze smakiem dzik zajada? 

(żołędzie) 

 

Zdania do zadania: prawda czy fałsz: 

 - jesienią na gałęziach drzew leży śnieg 

- jesienią na drzewach pojawiają się zielone pączki 

- jesienią jest bardzo ciepło na dworze 

- jesienią można chodzić do lasu i zbierać grzyby 

- jesienią można opalać się i kąpać w jeziorze 

- jesienią liście spadają z drzew 
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                                                                KRZYŻÓWKA 

 

       1.  

 

        

2.         

 

        

     3.    

 

        

   4.      

 

        

      5.   

 

        

6.         

 

        

 

 

 

 

1. Czerwone korale na gałęziach trzyma, 

Każdy uczeń wie, że to... 

2. Rosną na dębie w małych czapeczkach, 

zje je wiewiórka zamiast orzeszka. 

3. Z brązową skórką, w skorupce schowane, 

zrobisz z nich ludzika – to... 

4. Kiedyś na drzewach rosły zielone, 

teraz na ziemi leżą kolorowe. 

5. Gdy w dzień szary pada z nieba, 

Parasola  nam potrzeba. 

6. Jak ten miesiąc się nazywa, 

w którym  szkoła  się zaczyna? 
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