
SCENARIUSZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH PT: 

 "PO ŁODZI POCIĄGIEM PODRÓŻ ODBYWAMY, 

O MIEŚCIE NASZYM WIEDZĘ ZDOBYWAMY" 

 
Grupa IX oraz XI (6-latki) 

Prowadzące: Magdalena Starosta, Magdalena Żak 
 

Cele ogólne: 

– rozbudzanie zainteresowań miastem, którego jesteśmy mieszkańcami 

– kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej 

– poszerzanie wiadomości o najbliższej okolicy przedszkola 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

– rozpoznaje herb miasta Łodzi 

– reaguje ruchem adekwatnie do usłyszanego utworu muzycznego 

– odpowiada na pytania do treści utworu literackiego 

– dokonuje syntezy wzrokowej obrazka pociętego na części 

– czyta globalnie napisy i dopasowuje je do odpowiedniej fotografii 

– usprawnia pracę narządów artykulacyjnych aparatu mowy poprzez naśladowanie dżwięków 

usłyszanych w wierszu 

– rozwija wyobrażnię i inwencję twórczą. 

 

Metody pracy: czynne (zadania stawiane dziecku, kierowanie własną działalnością); słowne (rozmowa, 

pytania, objaśnienia i instrukcje). 

 

Formy pracy: grupowa, w parach, indywidualna jednolita. 

 
Środki dydaktyczne: nagranie utworu pt: "Pociągi" z repertuaru KLANZA z materiałów metodycznych 

"Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja" część wiosna-lato; mała łódka wykonana techniką origami; 

nagranie utworu pt: "Tańcowały dwa Michały" z repertuaru Uli Pakuły; zalaminowane herby miast: 

Wrocławia, Poznania, Krakowa, Warszawy, Łodzi; herb Łodzi pocięty na 5 części wraz z napisem "Łódż" w 

kopercie dla każdego dziecka; kartony; kleje; tekst legendy pt: "O łodzi Janusza i założeniu osady nad 

rzeką Łódką" ze zbioru Z. Konickiego "Dziwy nad Łódką"; fotografie ul. Piotrkowskiej, Misia Uszatka, 

ławeczki Tuwima, fortepianu Rubinsteina, pomnika Wł. Reymonta; fragment utworu J. Tuwima pt: "Ptasie 

radio"; bloki rysunkowe; pastele olejowe; duży arkusz papieru z narysowaną ogromną łódką; nagranie 

utworu "Prząśniczka"; miś; dwa koszyki; małe łódeczki z uśmiechem i bez; pamiątkowe medale z herbem 

Łodzi dla każdego uczestnika. 

 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Zabawa muzyczno-ruchowa na powitanie do utworu pt: "Pociągi" z repertuaru Klanza: 

Dzieci ustawiają się w długi pociąg. Nauczycielka jest maszynistą i kieruje pociągiem po całej sali. 

Wszyscy pasażerowie śpiewają razem: 

"Tu, tu, tu (dzieci podnoszą prawą rękę do góry naśladując "gwizdek" lokomotywy) 

razem dziś jesteśmy (machają obiema rękami nad głową) 

Tu, tu, tu ( dzieci podnoszą lewą rękę do góry naśladując "gwizdek" lokomotywy) 

wesoło bawmy się" (machają obiema rękami nad głową). 

2. Zabawa "Łódeczka" na podstawie zabawy "Iskierka": 

Uczestnicy siedzą w kręgu. Podają sobie za plecami malutką łódeczkę przygotowaną techniką origami – 

symbol miasta Łodzi. Kiedy nauczycielka mówi hasło: STOP! dziecko, które trzyma łódeczkę wstaje i 

prezentuje wymyślone przez siebie zadanie, które próbują powtórzyć pozostali uczestnicy. 



3. Zabawa muzyczno-ruchowa do utworu J. Tuwima pt; "Tańcowały dwa Michały" 

z repertuaru Uli Pakuły: 

Dzieci dobierają się w pary i wykonują zadania według instrukcji nauczycielki: 

I zwrotka: Tańczą w parach obracając się w prawą, potem w lewą stronę; na refren tańczą twista 

II zwrotka: Robią "młyneczki" łąpiąc się pod ramiona – w jedną, potem w drugą stronę 

III zwrotka: Odwracają sie do siebie plecami tańcząc twista, naprzemian kucając i podnosząc się do góry 

IV zwrotka: Tańczą według własnego pomysłu. 

4. Zabawa dydaktyczna "Odszukaj herb swojego miasta": 

Wśród herbów różnych miast: Poznania, Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Łodzi dzieci odszukują i 

rozpoznają herb swojego miasta – Łodzi. Następnie każde z nich ma przed sobą kopertę 

z rozsypanką przedstawiającą herb Łodzi. Uczestnicy układają go i przyklejają na karton. Czytają 

globalnie napis: ŁÓDŻ" i przyklejają go na dole kartonu pod herbem miasta. 

5. Legenda "O łodzi Janusza i założeniu osady nad rzeką Łódką": 

Dzieci słuchają czytanego przez nauczycielkę tekstu ze zbioru Zdzisława Konickiego pt: "Dziwy nad 

Łódką". Następnie rozmawiają na temat wysłuchanej legendy odpowiadając na pytania do treści utworu. 

6. Zabawa ruchowa pt: "Janusz i łódka" do utworu pt: "Walczyk o Łodzi" z repertuaru Uli 

Pakuły: 

Dzieci poruszają sie swobodnie po sali słuchając melodii pt: "Walczyk o Łodzi". Na hasło: "JANUSZ I 

ŁÓDKA" dobierają się w pary, siadają zwrócone twarzami do siebie, łączą  stopy, podają sobie ręce i 

zaczynają wspólnie wiosłować przechylając się do przodu i do tyłu. 

7. Zabawa pt: "Ciekawostki o Łodzi": 

Dzieci zostają podzielone na 5 drużyn. Każda otrzymuje zdjęcie pocięte na 4 paski: ul. Piotrkowskiej, 

pomnika Misia Uszatka, ławeczki Tuwima, fortepianu Rubinsteina oraz pomnika Władysława Reymonta. 

Mają 3 minuty na ułożenie zdjęcia w całość. Następnie nauczycielka rozkłada na dywanie napisy do 

fotografii. Opowiada ciekawostki o każdej postaci i miejscu ze zdjęć, a następnie prosi dzieci, aby 

dopasowały napisy do odpowiednich fotografii. 

8. Zabawa ortofoniczna do wiersza J. Tuwima pt: "Ptasie radio": 

Dzieci słuchają fragmentu wiersza i naśladują dżwięki ptaków występujących w utworze. 

9. Zabawa plastyczna "Portret przedszkolaka – Łodzianina": 

Dzieci rysują swój portret używając pasteli olejowych. 

10. Galeria portretów "Łodzianin to ja": 

Uczestnicy naklejają swoje portrety na duży arkusz papieru, na którym wcześniej została narysowana 

łódka – symbol miasta Łodzi. 

11. Zabawa muzyczno-ruchowa pt: "Prząśniczki" do melodii hymnu Łodzi o tym samym tytule: 

Dzieci biegają swobodnie po sali w trakcie trwania utworu. Kiedy muzyka milknie, zatrzymują się, siadają 

w siadzie skrzyżnym i próbują naśladować pracę prząśniczek ruchem swego ciała. 

12. Wycieczka tramwajem na ul. Piotrkowską śladami znanych pomników (opcjonalnie, 

w zależności od sytuacji związanej z epidemią Covid-19): 

Uczestnicy wycieczki odwiedzają na ul. Piotrkowskiej w Łodzi pomniki znanych postaci m.in. Reymonta, 

Misia Uszatka, ławeczkę Tuwima, fortepian Rubinsteina itp. 

13. Ewaluacja: W klasie ustawiony jest miś, który trzyma dwa koszyki. Obok leżą małe łódeczki 

z uśmiechem lub bez. Na pytanie nauczycielki "Czy podobały się wam zajęcia?" uczestnicy podchodzą, 

wybierają łódeczkę odpowiadającą ich odczuciom dotyczącym warsztatów i wrzucają ją do odpowiedniego 

koszyka. 

14. Podziękowanie za udział w zajęciach. Wręczenie pamiątkowych medali z herbem miasta Łodzi. 

 

 

Magdalena Starosta 

Magdalena Żak 

Przedszkole Miejskie nr 200 

ul. Zamknięta 1 93-323 Łódż 


