Scenariusz zajęć
Data : 1.04.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-6-latki „Motylki”
Temat: Geometryczne obrazy.
Cele ogólne:
-rozwijanie motoryki małej,
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-kształtowanie pojęcia figury geometrycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-tworzy kompozycję z figur geometrycznych,
-rozpoznaje podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: dużo wyciętych figur geometrycznych (koła, kwadraty, prostokąty,
trójkąty) mogą być o różnych wielkościach i najlepiej w różnych kolorach, biała kartka
formatu A4, klej, miś.
- Przebieg zajęć:
1. Prosimy dziecko aby narysowało palcem najpierw w powietrzu, następnie na dywanie
każdą podstawową figurę geometryczną (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt).
2. Następnie prosimy dziecko aby znalazło wśród otaczających go rzeczy coś co przypomina
mu koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.
3. Praca plastyczna- dajemy dziecku wcześniej wycięte kolorowe figury geometryczne, białą
kartkę formatu A4 oraz klej. Prosimy aby dziecko stworzyło na kartce jakąś wybraną przez
niego kompozycję np. kwiatki, domek, ludzika itp.
4. Ćwiczenia gimnastyczne:
-Podrzucanie woreczkiem (poduszeczką, małym misiem) nad głową,
-Przerzucanie np. jabłka z ręki do ręki,
-Przekładanie np. jabłka, piłeczki, misia między nogami (robimy tzw. ósemkę między
nogami),
-Przeskakiwanie (np. przez poduszkę) w przód, w tył i na boki,

-Nauka skakania na skakance.
Środa 1.04. 2020.r. – popołudnie.
1. F jak fasola. Dzisiaj zamieniamy się w ogrodnika. Czy pamiętacie , jak miała na
imię dziewczynka w wierszu, której tata był ogrodnikiem?
Potrzebujemy:
3 ziarna fasoli
gazę/bandaż
słoik
gumkę recepturkę
Co robimy?
Na górę słoika za pomocą gumki mocujemy gazę.
Gaza musi być tak umieszczona, żeby w środku można było zrobić mały dołeczek.
Do słoika wlewamy wodę tak żeby dołeczek z gazy był zamoczony – tu umieszczamy
ziarna fasoli. Odstawiamy na słoneczny parapet.
Musimy pamiętać o dolewaniu wody, żeby fasolki były cały czas mokre.
2. Kolorowe rytmy. R. układa rytm składający się z kilku guzików, Klosków lub
plastikowych nakrętek. Zaczyna od najprostszego układu w tych samych
odległościach. Dz. wyklaskuje rytm: np. guzik – klaśnięcie, odstęp – pauza.
Później R. zmienia układ, utrudniając rytm. Dz. wyklaskuje nowe, trudniejsze rytmy.
Następuje zmiana ról w zabawie. Dz. układa swój rytm, a rodzic wyklaskuje.
3. Fotelik - zabawa ruchowa. R. i dz. siadają jedno za drugim. Osoba siedząca z tyłu
obejmuje ramionami i nogami osobę siedząca z przodu. Następuje wspólne
kołysanie się w „foteliku”. Po chwili zmiana ról.
4. F jak fartuszek dla pani kucharki. R. rysuje schemat fartucha. Dz. ozdabia go
różnymi szlaczkami.
5. Chodzimy po f. R. układa n a podłodze kształt litery F, f np. ze sznurka lub liny.
Dz. porusza się po nich stopa za stopą. Wskazane jest, by dz. zdjęło do tej zabawy
kapcie.
Do jutra AD.

