
    Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w zajęciach z cyklu „ Świętować każdy 

może”.  W tym miesiącu proponujemy temat „ Dzień kredki”. Przesyłamy Państwu scenariusz 

lekcji, znajdziecie w nim plan do przeprowadzenia zajęć. Scenariusz można zmieniać, 

dostosowując do możliwości i potrzeb uczniów. Liczymy na Państwa kreatywność. Prosimy o 

zrobienie zdjęć z lekcji i z wykonanych prac. Zdjęcia prosimy o przesłanie na adres 

w.dwojakowska@soswtanowo.pl, natomiast prace o dostarczenie do P. Lidii Zasady i p. Ewy 

Klaus.  

Termin przekazania prac do organizatorów: 17.12.2021 

 

Scenariusz zajęć „ Dzień Kredki” 

Temat: Dzień kredki 

Organizatorzy: Lidia Zasada 

                           Ewa Klaus 

                           Agnieszka Stelmaszyk 

                           Weronika Dwojakowska 

 

                              Cele: 

                        -   pobudzanie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności, 

– rozbudzanie aktywności ucznia i chęci zaangażowania podczas zajęć, 

– rozbudzanie ciekawości otaczającym światem 

– zapoznanie z procesem powstawania przedmiotów codziennego użytku 

– zapoznanie z rodzajami kredek i sposobem ich wykorzystania 

Cele szczegółowe: 

– aktywnie uczestniczy w zabawach 

– uważnie ogląda filmy instruktażowe 

– utrwala wiedzę i umiejętności szkolne 

– zapoznał się z procesem powstawania przedmiotów codziennego użytku 

– zapoznał się z rodzajami kredek i sposobem ich wykorzystania 

– starannie wykonuje zadania 

Metody: 

– praktyczno - zadaniowa, 

– praktyczne ćwiczenia 

– videomodelowanie. 

– arteterapia 
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Techniki: 

– kolorowanie kredkami 

Forma: 

– indywidualna, 

– grupowa 

Środki dydaktyczne: 

– karty pracy 

– kredki 

– kartki z bloku 

– filmy instruktażowe 

– koszyczki 

– przedmioty w różnych kolorach 

– ilustracje przedmiotów w różnych kolorach 

– klej 

– szablon kredki 

– ostrużyny z kredek ołówkowych 

 

                        Przebieg zajęć: 

1. Powitanie dzieci. 

2. Wprowadzenie do tematyki zajęć. 

a) Słuchanie piosenki „Kolorowe Kredki” 

https://www.youtube.com/watch?v=W_M5PTTPScs 

b) Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. 

Dzieci odpowiadają na pytania nauczycielki, np. 

– Czy podoba się wam piosenka ? 

– Dlaczego ? 

– Jaka ona jest ? ( wesoła – smutna, szybka – wolna ) 

– O czym opowiada ? 

c) Pogadanka: 

Kredki to wspaniałe przedmioty, dostępne dla każdego. W szkole posługujemy się 

nimi codziennie: kolorujemy ilustracje, piszemy, rysujemy obrazki. Dzięki kredkom 

możemy rozwijać talenty i zainteresowania, wyrażać swoje myśli i uczucia. Kredki 

służą nie tylko dzieciom. Również dorośli często po nie sięgają. Artyści tworzą nimi 

wybitne dzieła sztuki. Popularne są też kolorowanki dla dorosłych, które pozwalają 
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miło spędzić czas i pomagają w rozładowaniu stresów. Warto  zatem wziąć kredki do 

ręki i połączyć przyjemne z pożytecznym. 

3. Jak powstają kredki? Obejrzyjmy filmik „Przepis na najlepsze kredki Bambino” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZI_9PlkcG2Y  i/lub filmik „Jak to jest zrobione. 

Kredki świecowe” https://www.youtube.com/watch?v=j6s84JbLfj0 

4. Mamy wiele rodzajów kredek: ołówkowe, świecowe, pastele. O tym jak wyglądają i 

jak się nimi posługiwać opowiedzą nam panie Ewa Klaus i Lidia Zasada  

https://www.youtube.com/watch?v=NIHa_btkfwI&ab_channel=SOSWTANOWO 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSCpUZ9bBc&ab_channel=SOSWTANOWO 

5. Zabawa. 

Nauczyciel rozkłada na dywanie lub stoliku różne rodzaje kredek (pomieszane ze sobą) 

zadaniem dzieci jest posegregowanie ich do koszyczków na rodzaje. 

Dodatkowo dzieci mogą policzyć ile jest wszystkich kredek oraz ile jest kredek w 

poszczególnych rodzajach. 

6. Praca plastyczna 

Tworzenie abstrakcyjnego obrazu. Zamalowywanie powierzchni kartki różnymi rodzajami 

kredek. Mamy teraz grudzień proponujemy żeby prace były związane z tematyka 

grudniową. Może to być bombka, choinka, Mikołaj. 

7. Utrwalanie kolorów. 

Dzieci segregują kredki według kolorów. Nazywają kolory. Wskazują przedmioty w klasie 

odpowiadające kolorom kredek. Przyporządkowanie kolorowych przedmiotów lub ich 

ilustracji do odpowiednich kredek 

8.  Utrwalanie pojęć: mała, duża, największa, najmniejsza 

Dzieci układają kredki według ich wielkości od największej do najmniejszej. 

9. Zabawa – struganie kredek ołówkowych. 

Dzieci temperują złamane kredki. Wygrywa ten, kto pierwszy zatemperuje swoje kredki. 

Uwaga! Nie wyrzucajcie ostrużyn z kredek. 

10. Praca plastyczna – Obrazek z kredkowych ostrużyn. 

Wyklejanie szablonu kredki ostrużynami z kredek ołówkowych. Świetnie wychodzą 

choinki. 

11. Wystawa prac plastycznych w klasie. 

12. Zakończenie zajęć. 

Dla chętnych, do wykorzystania podczas zajęć karty pracy do pobrania za darmo: 

https://rodzicielskieinspiracje.pl/dzien-kredki-w-przedszkolu-karty-pracy-i-opaska-na-

glowe-pdf-za-darmo/ 
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