
Scenariusz zajęć dla dzieci cztero- i pięcioletnich inspirowany książeczką 
„Przygody Fenka. Moje drzewko.”

Opracowała: lic. Barbara Mrzygłód

Temat: Moje drzewo rodzinne.

Cel główny: Dzieci poznają i opisują środowisko społeczne jakim jest 
rodzina, wykorzystując pojęcie “drzewo genealogiczne”

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, formułując poprawne wy-
 powiedzi 
- słucha uważnie, odpowiada na postawione pytania na podstawie 
 własnych doświadczeń i obserwacji (I, II, IV, V, VIII)
- formułuje samodzielne wnioski (V, VII)
- uczestniczy we wspólnej zabawie ruchowej (III)
- rozwija koordynację ruchową  (III)
- reaguje na polecenia i sygnały dźwiękowe (muzyka) (III)
- ćwiczy liczenie (III)
- ćwiczy umiejętność poprawnej wymowy głoski “sz” 
  i zbitki głosek “drz” (II, III)
- poznaje znaczenie pojęcia “drzewo genealogiczne” (IV)
- dostrzega analogię między znaczeniem dosłownym wyrazu “drzewo” 
 a określeniem “drzewo genealogiczne” (IV, V, VI)
- rozwija umiejętności plastyczne (VII)

Metody: słowna, aktywna, oglądowa

Środki dydaktyczne:
książeczka “Przygody Fenka. Moje Drzewko”
plansza z obrazkiem drzewa i wyrazem “DRZEWO” (zał. 1, 2)
koszyk, gałązka, woreczki z grochem, płyta z dowolną muzyką
obrazek z drzewem genealogicznym rodziny Fenka       (zał. 3)
dwa zbiory obrazków (zał. 4 i 5)
karty pracy do narysowania drzewa genealogicznego własnej rodziny 
(zał. 6)
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

I Powitanie. 
Czytanie książki “Przygody Fenka. Moje Drzewko”.       . Zadawanie pytań 
zamieszczonych na każdej stronie książki, związanych z jej treścią. 
Odpowiedzi dzieci.

II Wprowadzenie do tematu. 
Nauczyciel wiesza w widocznym miejscu planszę z obrazkiem drzewa 
i wyrazem “DRZEWO” (zał. 1, zał. 2)     . Globalne czytanie wyrazu drzewo.

Prowadzący pyta dzieci: „Kto dzis w drodze do przedszkola widział 
drzewa?  Jak wyglądały, czy miały liście, w jakim kolorze?  Może były 
na nich owoce albo kwiaty?”
Dzieci odpowiadają.

III Zabawa ruchowa. 
Dzieci wstają i ustawiają się w rozsypce. 

Etap pierwszy:    Nauczyciel wyciąga przygotowaną wcześniej  gałązkę 
drzewa i proponuje, że przy jej pomocy  zamieni dzieci z nasionek 
w drzewa. 
Dzieci kucają i przyjmują skuloną pozycję. Nauczyciel dotyka gałązką 
pierwszego dziecka, mówiąc “Rośnij, Drzewko!”. Wówczas dziecko 
powoli prostuje się, wstaje, staje na palcach, wyciąga ręce do góry 
i “szumi” nimi jak gałęźmi, powtarzając głoskę “szszszszszs…”. 
Obudzone “Drzewko” przejmuje następnie gałązkę od nauczyciela 
i dotyka kolejnego dziecka, powtarzając słowa “Rośnij, Drzewko”. 
Cykl powtarza się, aż wszystkie drzewka wyrastają.

Etap drugi:   Nauczyciel chwali Drzewka, że pięknie wyrosły i że teraz 
brakuje im tylko owoców na gałęziach. Rozdaje dzieciom “owoce” 
czyli dwie małe piłeczki lub dwa woreczki z grochem.
Nauczyciel puszcza muzykę. Jedno z dzieci dostaje koszyk i spaceruje 
z nim po sadzie. Dzieci - drzewa machają rękami, w których trzymają 
woreczki - owocki. Gdy muzyka zatrzymuje się, dzieci wypuszczają wo-
reczki lub piłeczki z dłoni. Zadaniem dziecka z koszykiem jest zebrać 
jak największą ilość “owoców” w określonym czasie (ok. 10 sek). Wszyscy 
wspólnie przeliczają ile owoców udało się zebrać do koszyka. Zabawa 
powtarza się.
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IV Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia “Drzewo genealogiczne”.
Prowadzący wiesza w widocznym miejscu drzewo podobne do wcześ-
niejszego, jednak z rozmieszczonymi na nim portretami rodziny 
Fenka (zał. 3)
Nauczyciel pyta dzieci, czy spotkały się kiedyś z pojęciem “drzewo ge-
nealogiczne”. Dzieci odpowiadają i przy ich pomocy nauczyciel objaś-
nia znaczenie tego określenia, a następnie prosi grupę o kilkukrotne 
wolne, wyraźne i  głośne powtórzenie słów “drzewo genealogiczne”.

V Utrwalenie i pogłębienie poznanych pojęć
Nauczyciel pokazuje ponownie obrazek zwykłego drzewa i pyta 
dzieci, jak długo trwa wyhodowanie  wielkiego drzewa z małego zia-
renka. Czy dzieje się to tak szybko jak w naszej zabawie? 
Dzieci odpowiadają. 
Wspólnie z nauczycielem dochodzą do wniosku, że aby drzewo było 
duże i mocne potrzebny jest czas.

Nauczyciel pokazuje drzewo z rodziną Fenka i pyta, czy aby nasze 
drzewa rodzinne były mocne i miały silne gałęzie, których nic nie po-
łamie również potrzebny jest czas.
Dzieci odpowiadają i dochodzą do wspólnego wniosku, że dla siły ro-
dzinnego drzewa potrzebny jest wspólny czas.

Nauczyciel prosi dzieci, aby opowiedziały o ulubionych sposobach, 
w jaki spędzają czas z różnymi członkami rodziny, również dalszej - 
-babciami,  wujostwem, kuzynami.
Dzieci odpowiadają.

VI Utrwalenie i pogłębienie poznanych pojęć cz. 2 
Nauczyciel wyciąga karty z obrazkami (zał. 4 i 5)  i i prosi, żeby przypo-
rządkować obrazki do jednego lub drugiego drzewa. Na obrazkach 
znajdują się rzeczy potrzebne do pielęgnacji jednego z drzew 
(konewka, wiadro, łopata, słońce, deszcz itp. oraz  piłka, rower, książki, 
zabawki, nakryty stół itp.). Dzieci dopasowują obrazki, komentując 
i uzasadniając swój wybór, dyskutując, czy są obrazki, które można 
umieścić “pomiędzy”, bo pasują do obu.                  
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VII Praca przy stolikach

Dzieci otrzymują karty ze szkicem drzewa genealogicznego i miejscem 
na portrety (zał. 6) . W rogu znajduje się miniaturka drzewka Fenka, która 
pomoże w rozmieszczeniu członków własnej rodziny na gałęziach. 
Dzieci rysują portrety swoje i członków swojej rodziny w odpowiednim 
miejscu na gałęziach.

VIII Podsumowanie 
Nauczyciel prosi kilka osób o opisanie obrazka i opowiedzenie o oso-
bach z rodziny.
Wspólnie z nauczycielem dzieci tworzą wystawę lub zabierają obrazki 
do swoich domów, aby pokazać je członkom rodziny.

Opcjonalnie na zakończenie zajęć nauczyciel częstuje dzieci jabłuszka-
mi z koszyka.:)
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