SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 6 LETNICH
(Wiewiórki)
DN. 02.VI.2020 r.
(wtorek)
Temat zajęć: „Co jest cięższe, a co lżejsze?”.

Cele ogólne:
 porównywanie masy przedmiotów,
 zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,
 rozwijanie sprawności fizycznej.

Przebieg zajęć
1. Ćwiczenia poranne zestaw nr. 37.
 Zabawa orientacyjno-porządkowa „Różne powitania”.
Dziecko biega w różnych kierunkach, przy akompaniamencie skocznej muzyki. Podczas
przerwy w grze rodzic mówi, jakimi częściami ciała mamy się przywitać, np.: - Witają się
nasze kolana (plecy, łokcie, czoła …).
 Ćwiczenie wyczucia ciała i przestrzeni „Wiatraczki”.
Dziecko obraca się wokół własnej osi z rozłożonymi w bok rękami, w jedną i drugą stronę.
2. Zabawy z wykorzystaniem wagi szalkowej „Co jest cięższe, a co lżejsze?.
Super, jeśli mają państwo prawdziwą wagę w domu. Osoby które nie posiadają takiej wagi
mogą skorzystać z domowej wagi szalkowej, przykłady zamieściłam poniżej.



Zapoznanie z wagą szalkową.
Dziecko ogląda wagę, nazywa jej części.

Waga szalkowa jest rodzajem dźwigni dwuramiennej składającej się z pionowego słupka, na
którym oparta jest poprzeczna belka, na belce zawieszone są szalki (szale). Waga posiada też
wskaźnik równowagi, śrubę do tarowania (zerowania wagi) i urządzenie do unieruchamiania
wagi.


Ćwiczenia z zastosowaniem wagi szalkowej.
(Klocki drewniane, miś)
Porównywanie wagi (masy) misia i klocków.
o Pierwsza sytuacja.
Kładziemy na lewej szalce misia, a na prawej – trzy klocki.
- Co jest cięższe? Po czym to poznałeś?
- Co jest lżejsze? Po czym to poznałaś?
o Druga sytuacja.
Kładziemy na lewej szalce misia, a na prawej – cztery klocki.
- Co jest cięższe? Co jest lżejsze?
- Po czym poznałeś, że cztery klocki ważą tyle co miś?
(Ilość klocków musi być taka, aby ich masa równoważyła masę misia).
o Trzecia sytuacja.
Kładziemy na lewej szalce misia, a na prawej - pięć klocków.
- Co jest cięższe? Po czym to poznałaś?
- Co jest lżejsze? Po czym to poznałeś?
 Ćwiczenia w porównywaniu masy przedmiotów.
Różne przedmioty,: klocki, piłeczki, lalki, misie.
Dziecko porównuje masę wybranych przedmiotów i określa, co jest cięższe, co jest lżejsze.
3. Ćwiczenia gimnastyczne - zestaw nr. 19.
 Marsz po obwodzie koła, dłonie oparte na biodrach – kciuk znajduje się z przodu, a
pozostałe palce – z tyłu, zwracamy uwagę na wyprostowane plecy, wciągnięty brzuch,
wysokie podnoszenie kolan.
 Swobodny bieg, na hasło: Wichura – podbieganie przez dziecko do ściany i
przyleganie do niej plecami, ramiona ułożone w skrzydełka, brzuch wciągnięty.

4. Słuchanie wiersza Ewy Skorek „Nazwy miesięcy”- utrwalanie nazw miesięcy.
W miejscach oznaczonych * dziecko powtarza za rodzicem – na jednym wydechu – nazwy
miesięcy.
Jakie miesiące
w roku mamy ?
Czy wszystkie nazwy
miesięcy znamy?
Komu nie sprawi trudu zadanie,
niech rozpoczyna ich wyliczanie.
Powietrza dużo
buzia nabiera
i na wydechu
nazwy wymienia:
- styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,
listopad, grudzień. *
Jeśli za trudne
było zadanie,
ćwicz dalej z nami
to wyliczanie:
- styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik *,
- styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik *.
5. Wyjście do ogrodu, zachęcanie do wspólnej obserwacji przyrody oraz aktywności
fizycznej.

Zachęcam do korzystania ze stron internetowych:
Przydatne strony:
www.matzoo.pl
www.pisupisu.pl
www.czasdzieci.pl
www.gov.pl/zdalnelekcje
www.eduelo.pl

