
 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,PRZEDSZKOLNI DETEKTYWI” 

- SCENARIUSZ ZAJĘĆ  

 

Grupa: 6-latki 

Cele ogólne: 

• Pogłębianie współpracy między rodzina a przedszkolem 

• Aktywowanie rodziców do wspólnej zabawy 

• Stworzenie rodzicom okazji to gromadzenia spostrzeżeń o własnym dziecku i 

pracy nauczycieli.  

• Kształcenie umiejętności redagowania dłuższych wypowiedzi na temat marzeń 

o przyszłym zawodzie, 

• Rozwijanie postawy tolerancji oraz szacunku dla ludzi wykonujących różne 

zawody 

 

Dziecko: 

• Wykonuje zadania wspólnie z rodzicami 

• Wymienia nazwy ludzi wykonujących wybrane zawody i określa ich 

podstawowe czynności 

• Potrafi  nazywać i identyfikować atrybuty danego zawodu 

• Rozwiązuje zagadki 

• Dopasowuje ilustracje do odpowiedzi 

• Rozwija swoją sprawność fizyczną 

• Dzieli wyrazy na sylaby 

• Wyszukuje różnice na obrazkach 

• Dopasowuje postać do jej cienia 

• Dopasowuje flagę do postaci 

• Układa figury geometryczne według kolejności  

• Wie, co oznacza prawo do przyjaźni 

• Odtwarza ruchem ciała charakter słyszanej muzyki 

• Wykonuje pracę plastyczną 

 

Metody:  

• czynna – zabawowa, zadań stawianych dziecku 

• słowna  



• percepcyjna (słuchanie, pokaz) 

 

Formy: 

• Praca indywidualna i grupowa. 

 

 

 

Środki dydaktyczne: 

• Płyta CD z piosenką, list od Fiony i króla Maciusia I, sowa, koperty z 

zadaniami od Fiony, wierszyki Łukasza Dębskiego, zagadki, ilustracje z 

odpowiedziami zagadek, okulary detektywa, karta pracy ,,Znajdź różnice”, 

słomki do napojów, ilustracje z postaciami oraz ich cienie, figury 

geometryczne,  postaci Francuza, Anglika, Greka, Polaka, Hiszpana, 

Holendra, Irlandczyka, Włocha, flagi państw Unii Europejskiej, blok, klej, 

bibuła, folia, flamastry, papier kolorowy, kredki, gazety, nożyczki.  

 

 

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE 

 

 

1. ,,Promyczek przyjaźni” – powitanie dzieci i rodziców / ustawienie wszystkich 

uczestników w kole, trzymanie się za ręce. Przesłanie iskierki przyjaźni. Przy 

wypowiadaniu swojego imienia ściśnięcie ręki sąsiada tyle razy, ile jest sylab 

w imieniu.  

 

2. ,,Smutna dziewczynka” – odczytanie listu od uwięzionej Fiony. 

 

Ratunku! To ja - Fiona. W domu, w tej wieży jestem uwięziona. 

Zamknęłam się przypadkiem, dlatego jestem zła. A z oczu wciąż kapie mi mała 

łza. 

Aby uwolnić Fionę z wieży, musicie dzisiaj w siebie uwierzyć. 

Przed Wami dziś trudne zadania, przekaże Wam je sówka Hania. 

Wykonać pomogą mama i tata, a może poproście i babcię i brata. 

Do zobaczenia! Żegnajcie! Po wykonaniu zadań się ze mną spotkajcie. 

 

 

ZADANIE I: Zła czarownica bardzo nie lubi wesołych zabaw przy muzyce. Aby 

wykonać pierwsze zadanie pobawcie wspólnie z rodzicami zabawy ,,Fryzjer” wg 

metody Batii Strauss 

 

W czasie zabawy wykorzystujemy krzesło. Dziecko siada na krześle  i odgrywa rolę 

klienta salonu fryzjerskiego ,a rodzic jest fryzjerem, który w rytm muzyki wykonuje 

następujące czynności.   

-mycie-myje głowę, 



-ręcznik-wyciera  głowę, 

-strzyżenie-przedstawia obcinanie włosów, 

-czesanie-czesze  włosy, 

-suszenie-suszy włosy, 

-lustro-pokazuje lustro, 

-pożegnanie-podają sobie ręce, / zmiana ról 

 

3. ,,Jaki to zawód?”- rozwiązywanie zagadek słownych 

ZADANIE II: Czy lubicie zagadki? Mam nadzieję, że tak. Odpowiedzcie na 

wszystkie pytania i odszukajcie odpowiedzi na zagadki wśród ilustracji. Czy 

umiecie podzielić nazwy wszystkich przedmiotów na sylaby? Powodzenia! 

 

Noszę biały czepek i biały fartuszek, 

żebyś był zdrowy, czasem ukłuć muszę/ (pielęgniarka)  

 

Ma biały fartuch- jak lekarz, 

ale nie leczy- wypieka/ (piekarz) 

 

Chodzi z dużą torbą 

i z tego jest znany, 

że nosi przekazy, listy, telegramy. (listonosz) 

 

Kto na skrzyżowaniu bez obawy staje, 

bo ręką zatrzyma auta i tramwaje (policjant) 

Igła, nici i nożyce 

to jej dzielne pomocnice. 

 

Najpierw kroi, potem zszywa, 

czy już wiesz, jak się nazywa? (krawcowa) 

 

Zrobi fryzurę, ładnie ostrzyże. 

Czy już wiesz kto? (fryzjer) 

 

 

4. ,,Tajemniczy kot” – wyszukiwanie 12 różnic na obrazkach. Zaznaczanie ich 

za pomocą uśmiechniętych buziek. Przenoszenie buziek przez rodziców za 

pomocą słomki na kartę pracy – ćwiczenie fazy wydechowej.  Założenie 

okularów detektywa.  

 

ZADANIE III: To kot z szaroburym włosiem i okien otwartych osiem. 

Kot miauczy, bo nie ma zajęcia i rzuca na okna zaklęcia. 

Tak co dzień, gdy świat kota zbudzi, 



Szukamy i rzeczy i ludzi. 

Dziś się ich 12 ukrywa. 

Pobawcie się więc w detektywa.    

 

 

5. ,,Cienie w ciemnościach” – wyszukiwanie wśród ilustracji różnych zawodów 

wraz z ich cieniami.  

 

ZADANIE IV: To Cesia, jej jamnik i brat. 

Gdy zasną, ich cienie wędrują przez świat. 

Choć wiem, że ze strachu aż trzeszczy Ci w kościach 

Rozpoznaj ich cienie w ciemnościach. 

 

 

6. ,,Wizyta u weterynarza” – układanie segmentów dżdżownicy według 

kolejności. Rozwijanie logicznego myślenia. Przypomnienie na czym polega 

praca weterynarza. 

 

ZADANIE V: Dżdżownica jak zwykle ona, znów była dziś roztargniona. 

Zgubiła, chociaż nie chciała, niektóre kawałki ciała. 

Ty popatrz i pomyśl które i wstaw właściwą figurę. 

 

 

ZADANIE VI: A teraz wstańcie, zróbcie z rączek pajączka. Nauczcie tego 

rodziców. I zaśpiewajcie wspólnie piosenkę o małym pajączku. 

 

Mały pajączek na fontannę wlazł, przyszedł mały deszczyk i pajączek spadł. 

Potem wyszło słonko wysuszyło deszcz. Mały pajączek na fontannę wszedł. 

 

 

7. ,,Mieszkamy w Europie” – odszukiwanie wśród ilustracji postaci Francuza, 

Anglika, Greka, Polaka, Irlandczyka, Holendra, Hiszpana, Włocha. 

Dopasowanie flagi do odpowiedniej postaci. Rozmowa nt Czy w innych 

krajach Europy wykonuje się te same zawody co w Polsce? 

 

ZADANIE VII: Mamy tu osiem ludzików, to ośmiu Europejczyków. 

Polacy wszak (tak między nami), też są Europejczykami. 

W zadaniu tym o to chodzi, by zgadnąć, kto skąd pochodzi. 

To trudne, spróbujcie zatem wykonać je z mamą lub bratem… 

 

 

8. ,,Mam prawo do przyjaźni” – odczytanie przez jednego z rodziców listu od 

króla Maciusia I z prośbą o uwolnienie jego przyjaciółki. Przypomnienie kto 



oprócz Fiony jest przyjacielem Maciusia, w oparciu o utwór J. Korczaka ,,Król 

Maciuś I”. 

 

ZADANIE VIII: 

 Dzieci moje kochane, Czy jesteście roześmiane? 

I radosne, i szczęśliwe? Bądźcie  dziś dla mnie życzliwe. 

Czy pomożecie mi ,,Księgę zawodów” wykonać? Tylko razem możemy tego 

dokonać! 

Weźcie farby, pędzel duży, brokat, kredki, blok nieduży, 

I nożyczki i krepinę i zadowoloną minę! 

Ja dziękuję Wam z daleka i na uwolnienie Fiony czekam. 

 

 

9. ,,Kim będę gdy dorosnę?” - wykonanie pracy plastycznej metodą collage – 

praca wspólna rodzic - dziecko. Przyklejanie na kartki z bloku wyciętych 

elementów z papieru kolorowego, krepiny, gazet. Dorysowywanie  i 

domalowywanie pozostałych elementów pracy.  

 

 

10. ,,W kółeczku” – pokazywanie przez dzieci wykonanych prac. Omówienie 

przez każde dziecko własnej pracy. Wytłumaczenie dlaczego właśnie te 

elementy wybrał a nie inne.  

 

 

11. ,,Uwolnienie Fiony” – czarownie do zabawy ,,Czary – mary” wg Klanza. 

 

12. ,,Będę…” – podsumowanie zajęcia. Dorysowanie przez dzieci atrybutu 

wybranego zawodu do ludzika oraz minki sugerującej jak się podobały zajęcia. 
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