Scenariusz zajęć
Data : 30.06.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Na wakacje.
Cele ogólne:
-rozwijanie słuchu muzycznego,
-doskonalenie sprawności manualnych,
-rozwijanie sprawności ruchowej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-rozwijanie pamięci słuchowej,
- kształtowanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach i w trakcie zabaw tanecznych,
-stwarzanie okazji do wykonywania różnych czynności usprawniających motorykę małą,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: białe teczki z gumką, stemple z gąbki, farby plakatowe, czarne

cienkopisy, instrumenty muzyczne (marakasy, tamburyna, kołatki, klawesy), karty pracy „Na
wakacje”, kartki, kredki i pisaki do wykonania pamiątkowych rysunków.
Przebieg zajęć:
1.Teczka wspomnień – wykonanie pracy plastycznej.
Dziecko otrzymuje białą teczkę z gumką, którą samodzielnie podpisuje (imieniem i
nazwiskiem).
Wariant I: Starszak wykonuje na teczce stemple, zanurzając w farbach pieczątki z gąbek.
Wariant II: Przedszkolak zanurza palce w różnych kolorach farb i wykonuje odciski na
teczce, a po wyschnięciu dorysowuje do nich czarnym cienkopisem dowolne elementy.
2.Wakacje – zabawa językowa.
Dziecko mówi, z czym mu się kojarzą wakacje.
3.Kiedy lato wokół nas… – rytmizacja tekstu.
Rodzic prezentuje rytmizację tekstu: Kiedy lato wokół nas, na wakacje nadszedł czas!, grając
na tamburynie w rytmie: cztery wolne uderzenia (na słowa: kiedy lato), trzy szybkie uderzenia
(wokół nas), cztery wolne uderzenia (na wakacje), trzy szybkie uderzenia (nadszedł czas).
Przedszkolak powtarza tekst i wystukuje rytm, klaszcząc. Kiedy opanuje tekst i rytm, wybiera
instrument (marakas, tamburyno, kołatka lub klawesy) siada, gra na instrumencie tyle razy,
ile wskaże rodzic.
4.Gdzie pojadę na wakacje? – zabawa z elementami pantomimy.

Rodzic zaprasza dziecko, które prezentuje dowolne gesty sugerujące, gdzie wybierze się na
wakacje. Zadaniem rodzica jest odgadnąć co pokazuje dziecko
5. Wakacyjne rytmy – zabawa rytmiczna.
Przedszkolak wybiera jeden instrument muzyczny (marakas, kołatka, tamburyno lub klawesy)
i siada na dywanie. Rodzic prezentuje obrazki przedstawiające miejsca, w które wybiorą się
różne dzieci, a każdemu miejscu przyporządkowuje inny instrument (morze – marakasy; góry
– kołatki; las – klawesy; jezioro – tamburyna). Następnie wiesza obrazki na tablicy i odtwarza
wersję instrumentalną piosenki „Wakacyjne dni”. Wskazuje pałeczką różne obrazki, a
dziecko gra w rytmie utworu.
6. Na wakacje – przygotowanie do nauki pisania i czytania.
Dziecko wykonuje zadania na kartach pracy według poleceń, które czyta rodzic.
7. Pamiątki z przedszkola – wykonanie pamiątkowego rysunku na dowolny temat.
Rodzic zachęca, aby dziecko narysowało na kartce pamiątkowy rysunek dla swoich
przyjaciół. Podpisuje rysunek samodzielnie lub z pomocą dorosłego.
8. Ćwiczenia gimnastyczne.
Ćwiczenia z elementem równowagi.
Dziecko spaceruje swobodnie z woreczkiem na głowie, następnie dziecko kładzie woreczek
przed sobą i stara się chwycić go palcami nóg i utrzymać przez chwilę. Ćwiczenia
powtarzamy kilka razy, pamiętając o zmianie stóp.
Ćwiczenie mięśni brzucha – Do góry i w dół.
Dziecko leży tyłem, woreczek wkłada między stopy. Unosi je stopami do góry i przekłada za
głowę, a potem powraca do pozycji wyjściowej.
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na plaży.
Dziecko kładzie woreczek na podłodze. Chodzi na czworakach dookoła swojego woreczka,
naśladując szukanie na plaży muszli i bursztynów. Co jakiś czas klęka, wyciąga ręce, otwiera
dłonie i pokazuje, co znalazło.
Kochani na koniec chciałabym Wam życzyć udanej i bezpiecznej zabawy podczas
wakacji. Dużo wypoczywajcie abyście silni i głodni wiedzy powrócili do nas we wrześniu.
Pozdrawiam serdecznie ciocia Emilka 

Obrazki i karty pracy, które przydadzą się podczas zajęć.

