Scenariusz zajęć
Data : 02.06.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Przyjaciel dobry na wszystko.
Cele ogólne:
-kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,
- rozwijanie kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
- rozwijanie wyobraźni twórczej,
- rozwijanie sprawności ruchowej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-podaje właściwy sposób zachowywania się w określonych sytuacjach,
-wyjaśnia, co znaczą słowa dobry przyjaciel i wymienia cechy dobrego przyjaciela,
-przedstawia scenki teatralne, samodzielnie wymyśla ich zakończenia,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, nagranie muzyki o zmiennym tempie, kartoniki z
imionami przyjaciół dziecka (każdy kartonik występuje dwa razy), biały karton formatu A2,
flamaster, kartoniki z figurami geometrycznymi (od 1 do 6), nożyczki, ołówek, instrument
perkusyjny, krążki (wycięte z technicznego papieru) w kolorach: czerwonym, zielonym,
żółtym, niebieskim.
Przebieg zajęć:
Jak rozpoznać dobrego przyjaciela? – zabawy dramowe inspirowane wierszem
B. Szelągowskiej Mój przyjaciel.
1.Witamy się częściami ciała – zabawa na powitanie.
Rodzic wraz z dzieckiem witają się różnymi częściami ciała np. plecami, łokciami, czołami,
kolanami itd.
2. Zabawa ruchowa Znajdź swojego przyjaciela.
Rodzic przygotowuje karteczki (dwa zestawy) z imionami najlepszych kolegów i koleżanek
dziecka (imiona muszą być napisane drukowanymi literami). Rozkłada karteczki na stole lub
na dywanie i gra z dzieckiem w memory. Dziecko odkrywa 2 kartoniki z imionami kolegów
lub koleżanek, jego zadaniem jest znalezienie 2 takich samych imion.

3. Czy przyjaciel może być tylko jeden? – rozmowa na temat liczby przyjaciół. Wyróżnianie
cech dobrego przyjaciela.
Rodzic zadaje pytanie: Ilu przyjaciół według ciebie można mieć? Prosi o uzasadnienie
swojego zdania. Jaki powinien być dobry przyjaciel? Zapisuje odpowiedzi dziecka na
kartonie umieszczonym na tablicy (stole, dywanie).
4. Improwizowanie scenki przedstawionej przez rodzica. Wymyślanie jej zakończenia.

Zadaniem dziecka i rodzica będzie przedstawienie następującej scenki: Przyjaciel jest bardzo
smutny. Jeden z kolegów z waszej przedszkolnej grupy zburzył mu budowlę z klocków.
Przyjaciel chciał ją po południu pokazać mamie. Postanowiłeś pomóc przyjacielowi i…
Dziecko wymyśla własny scenariusz. Stara się wraz z rodzicem przedstawić scenkę.
5. Improwizacje na temat: Jak postąpić?
Rodzic mówi: Wyobraź sobie, że masz do rozwiązania zadanie matematyczne. Jest ono dla
ciebie bardzo trudne. Nie wiesz, jak je wykonać. Wtedy podchodzi do stolika Twój przyjaciel.
Dziecko wraz z rodzicem odgrywa scenkę, przedstawiając proponowany przez siebie sposób
postępowania.
6.Niespodzianka dla przyjaciela – zabawa rozwijająca wyobraźnię.
Rodzic prosi dziecko aby usiadło naprzeciwko niego. Dziecko wręcza rodzicowi wymyślony
przez siebie prezent (wręczając, mówi rodzicowi, co to za niespodzianka). Dziecko informuje
dlaczego taki prezent wybrało. Rodzic zachęca je do sprawiania niespodzianek swoim
bliskim.
7. Zabawa orientacyjno-porządkowa Znajdź…figury.
Rodzic rozkłada w pokoju różne figury geometryczne. Przygotowuje sobie również kartoniki
z liczbami od 1 do 6 oraz narysowanymi figurami geometrycznymi (najlepiej podstawowe :
koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)
Dziecko porusza się po pokoju w rytm nagrania muzyki o zmiennym tempie. Na przerwę w
nagraniu muzyki rodzic podnosi do góry kartonik z dowolną liczbą figur geometrycznych.
Zadaniem dziecka będzie odnalezienie w pomieszczeniu tylu figur geometrycznych ile
wskazał mu rodzic.
9.Kopiujemy figury – odwzorowywanie kształtów.
Rodzic przygotowuje kartę na której narysuje kwadrat, koło, prostokąt oraz trójkąt. Zadaniem
dziecka jest nazywanie znanych mu figur geometrycznych. Rysuje pod nimi takie same
figury.
10.Zabawa wyrabiająca reakcję na zmiany tempa – Jazda na rowerze.
Dziecko zajmuje miejsce na dywanie. Przechodzi do leżenia na plecach. Naśladuje nogami
jazdę na rowerze. Rodzic gra na instrumencie perkusyjnym: bardzo wolno, coraz szybciej,
coraz wolniej. Dziecko porusza nogami zgodnie z rytmem instrumentu.

11. Ćwiczenia gimnastyczne.
Zabawa orientacyjno-porządkowa i wyprostna – Z krążkiem na głowie.
Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Otrzymuje krążek od rodzica. Kładzie go na głowie i
idzie ostrożnie, aby nie zgubić krążka.
Zabawa bieżna Samochody.
Dziecko trzyma krążek jak kierownicę samochodu. Kiedy rodzic podniesie do góry krążek
zielony, dziecko porusza się w różnych kierunkach po pokoju, kiedy trzyma krążek czerwony
– zatrzymuje się.
Skłony w przód – Zamieniamy się krążkami.
Dziecko z rodzicem dobierają się w parę, stają tyłem, w rozkroku, w niewielkiej odległości do
siebie. Zamieniają się krążkami, podając je sobie w skłonie, między nogami, potem podają
sobie krążki nad głowami. Podczas wykonywania ćwiczenia dziecko stara się nie uginać nóg
w kolanach.
Ćwiczenie zręczności i szybkości – Odwracamy krążki.
Rodzic rozkłada krążki na dywanie, w pewnych odstępach od siebie. Dziecko spaceruje
pomiędzy krążkami. Na hasło: Odwracamy krążki jak najszybciej stara się odwrócić na drugą
stronę jak największą liczbę krążków. Klaśnięcie lub gwizdnięcie jest sygnałem do
ponownego marszu.
Ćwiczenie z elementem toczenia – Uciekający krążek.
Dziecko podrzuca krążek. Na klaśnięcie lub gwizdnięcie zatrzymuje się i siada skrzyżnie, z
prostymi plecami i rękami opartymi na kolanach.
Ćwiczenie równowagi – Na jednej nodze.
Dziecko staje na jednej nodze, drugą ugina i kładzie na niej krążek. Wytrzymuje, licząc do
czterech. To samo ćwiczenie wykonuje na drugiej nodze.

