Scenariusz zajęć
Data : 14.05.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Poznajemy Unię Europejską-praca z mapą.
Cele ogólne:
-zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej,
-utrwalanie wiadomości na temat polskich symboli narodowych,
-rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- opisuje symbole Unii Europejskiej, koloruje rysunek flagi Unii Europejskiej,
-wymienia polskie symbole narodowe i podaje ich charakterystyczne cechy,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: flaga Unii Europejskiej, mapa Europy, napis EUROPA, Flagi państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia,
Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Wielka Brytania, Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Włochy, i kartoniki z ich nazwami, skakanki, plastikowe pudełko, niebieski
karton, żółte gwiazdki wycięte z papieru, zdjęcie flagi Unii Europejskiej, bębenek, szarfa (sznureczek).
Przebieg zajęć:
Poznajemy Unię Europejską – rozmowa przy mapie.

1. Praca z mapą Europy.
Rodzic pokazuje kartonik z napisem Europa do czytania całościowego, który odczytuje rodzic (a może dziecko- jeżeli zaczyna czytać). Rodzic
pyta dziecko: Co to jest Europa? Wyjaśnia, że Europa to kontynent, na którym leży również Polska. Umieszcza na stole (dywanie) mapę Europy.
Pokazuje obszar Europy.
2. Zapoznanie z Unią Europejską.
Pokaz prezentacji multimedialnej o Unii Europejskiej.
https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M
Rodzic wyjaśnia, że niektóre kraje leżące na kontynencie europejskim zawiązały tak zwaną unię, czyli porozumienie, układ, umowę. Kraje te
współpracują ze sobą, pomagają sobie. Rodzic porównuje Unię Europejską do domu, w którym wszyscy domownicy troszczą się o siebie
wzajemnie. Rodzic informuje dziecko, że obywatele Wielkiej Brytanii w 2017 roku zdecydowali się na opuszczenie Unii Europejskiej. Rodzic
układa np. ze skakanek kontur domu, a obok umieszcza zdjęcia przedstawiające flagi państw należących do Unii Europejskiej. Następnie dziecko
podchodzi do rodzica, losuje z pojemnika jeden kartonik z nazwą państwa – członka Unii Europejskiej – i odczytuje nazwę samodzielnie lub z
pomocą. Dziecko dobiera do odczytanej nazwy państwa odpowiednie zdjęcie flagi – i umieszcza w konturze domu. Rodzic wyjaśnia, że
wszystkie państwa, których zdjęcia flag zostały umieszczone w domu, należą do Unii Europejskiej. Jedno państwo – Wielka Brytania –
postanowiło opuścić Unię Europejską.
3. Poznawanie flagi Unii Europejskiej.
Rodzic wyjaśnia, że Unia Europejska ma również swoją flagę. Jest ona symbolem wszystkich państw wchodzących w skład UE. Pokazuje
dziecku zdjęcie flagi. Dziecko opisuje jej wygląd, liczy z rodzicem gwiazdki na fladze. Rodzic wyjaśnia, że na początku do Unii należało tylko
12 państw. Dlatego właśnie na fladze jest 12 gwiazdek. Liczba państw członkowskich zmieniła się – obecnie jest ich 27, ale liczba gwiazdek
pozostała taka sama. Istnieje jednak możliwość, że zostaną przyjęci nowi członkowie. Rodzic układa na podłodze niebieski karton i żółte
gwiazdki. Dziecko układa gwiazdki na kartonie w taki sam sposób, jak są one ułożone na fladze UE.
Wysłuchanie hymnu Unii Europejskiej
https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA
4. Ćwiczenia gimnastyczne.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiosenne kwiaty.

Dziecko spaceruje swobodnie po pomieszczeniu, rozgląda się za słońcem, pierwszymi kwiatami. Na jedno uderzenie w bębenek (dłonie)
przykuca i naśladuje zbieranie wiosennych kwiatów. Dwa uderzenia w bębenek (dłonie) są sygnałem do ponownego spaceru.
Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Zajączki.
Dziecko swobodnie podskakuje. Na hasło rodzica: Odpoczynek, wykonuje przysiad, ręce unosi w górę, dłonie trzyma przy uszach.
Ćwiczenia mięśni grzbietu – Myjemy plecy.
Dziecko staje w rozkroku, lekko pochylając się w przód. Trzymając szarfę oburącz za końce, przekłada ją za plecy – jedną rękę ma nad
ramieniem, a drugą – pod ramieniem, przesuwa szarfę w górę i w dół. Ćwiczenie powtarzamy 3 razy.
Ćwiczenie wieloznaczne – Zrób to jak najszybciej.
Dziecko otrzymuje szarfę i organizuje sobie dużo miejsca wokół siebie. Układa szarfę w kółeczko, wchodzi w nią i przyjmuje pozycję
wyprostowaną. Na znak rodzica dziecko przewleka szarfę pospiesznie od dołu do góry i ponownie układa je w kółko. Ćwiczenie powtarzamy 4
razy.
Przydatne obrazki:

Flaga Austrii

Flaga Belgii

Flaga Bułgarii
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Flaga Finlandii
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Flaga Łotwy
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Flaga Rumunii

Flaga Słowacji

Flaga Słowenii
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Flaga Szwecji

Flaga Węgier

Flaga Włoch

Flaga Unii Europejskiej

14.05. 2020 r. - czwartek - zajęcie utrwalające.

Temat: Moja ojczyzna.

Dzień dobry!
I. Zachęcam Was dzisiaj do przypomnienia sobie piosenki z poniedziałkowych zajęć (z melodią lub bez – zależy od możliwości) „Jestem
Polakiem”. Postarajcie się zapamiętać słowa pierwszej zwrotki i refrenu.
II. Zabawa ruchowa „Jestem orłem”. Jeśli zgodzą się rodzice, połóż się na plecach na podłodze i poruszaj rękami i nogami w ten sam sposób jak
się to robi na śniegu lub piasku. Powtórz to 10 razy i wstań. Po chwili ukucnij (jesteś orłem w gnieździe) – wyprostuj nogi – ręce (skrzydła)
rozłóż na boki i leć – powoli ruszaj rękami; rób drobne kroki i omijaj przeszkody.
III. Wzbogacamy zakres pojęć: Zamek czy zamek? Pilot czy pilot? Zebra czy zebra?
1. Zastanów się: jedno słowo ZAMEK ma więcej niż jedno znaczenie. Co nazywasz zamkiem? Wymień trzy znaczenia tego słowa. Mówiąc
je rodzicom używaj całych zdań, bo trzeba określić, gdzie się znajduje i do czego służy ZAMEK.
Podpowiedzi dla rodziców: Jeden – błyskawiczny, drugi – drzwi lub szuflad nam strzeże, trzeci – król wybudował; ma baszty i wieże.
2. Słowo PILOT ma również więcej niż jedno znaczenie. Rusz główką, włącz myślenie i powiedz - jakie?
Podpowiedzi dla rodziców: Jeden rządzi samolotem, drugi – telewizorem.
3. Pojęcie ZEBRA dobrze znasz. Na nie bez błędu odpowiedź dasz.
Podpowiedzi dla rodziców: zwierzę to ma coś wspólnego z porządkiem ruchu ulicznego.

Mam nadzieję, że wam się podobało.

Pozdrawiam K. K.

