SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 6 LETNICH
(Wiewiórki)
DN. 30.VI.2020 r.
(wtorek)
Temat zajęć: „To już lato”.
Cele ogólne:


poznanie sposobów podróżowania,



rozwijanie sprawności fizycznej,



budowanie dziecięcej wiedzy o świecie,



utrwalanie umiejętności poprawnego liczenia.

Przebieg zajęć
1. Ćwiczenia poranne zestaw nr. 40.
 Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Segregujemy śmiecie”.
Dziecko ustawia się w pewnej odległości od pojemników i stara się trafić woreczkami do
odpowiednich pojemników.
 Ćwiczenia oddechowe „Sprzątamy makulaturę”.
Dziecko kładzie przed sobą gazety i pamiętając o prawidłowym torze oddychania (wdech –
nosem, wydech – ustami), próbuje przedmuchać je w innym kierunku.
2. Ćwiczenia w liczeniu „Słyszę i liczę”.
• Ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków. Rodzic wrzuca do kubka
określoną liczbę guzików w takim tempie, aby dziecko mogło je policzyć.
• Dziecko otrzymuje 10 klamerek, manipuluje przy nich – dodając i odejmując wyniki
działania.
3. Słuchanie wiersza Pawła Beręsewicza „Powitanie lata” recytowanego przez rodzica.
Kiedy już lato się pokaże,
pomogę latu wnieść bagaże
i wszyscy krzykną: „Witaj, lato!”,
a ono się uśmiechnie na to.
Nasz zestaw piegów i strój letni
też powitanie to uświetni,
a żeby było uroczyście,
przybrani w łopianowe liście
za zdrowie lata zjemy lody.
Potem wskoczymy, chlup, do wody
i będą piski, pluski, chlapanie,
Niech już więc przyjdzie i zostanie.

4. Rozmowa na temat wiersza:
• O jakiej porze roku jest mowa w wierszu?
• Z czym kojarzy wam się lato?
• Co to jest podróżowanie?
5. Ćwiczenia gimnastyczne - zestaw nr. 15.
Rozwijanie świadomości własnego ciała.
 Prowadzimy niewidomego - dziecko zamyka oczy, rodzic staje zwrócony twarzą do
niego i podaje mu ręce; prowadzi dziecko z zamkniętymi oczami w różnych kierunkach,
a ono się temu poddaje. Potem zamieniają się rolami.
 Podskok z klaśnięciem - dziecko wykonuje podskok obunóż w miejscu, z klaśnięciem
nad głową, powtarzamy kilkakrotnie.
6. Wyjście do ogrodu, zachęcanie do wspólnej obserwacji przyrody oraz aktywności fizycznej.

