Scenariusz zajęć
Data : 14.04.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: „Wiosna na wsi”
Cele ogólne:
-rozwijanie orientacji w przestrzeni,
-rozwijanie sprawności manualnej,
-rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-poprawnie wykonuje polecenia,
-znajduje 5 elementów różniących obrazki,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: maskotka lub kukiełka kota, karteczki z zadaniami do wykonania przez dziecko, np. Podskocz pięć razy. Zrób siedem
przysiadów. Zaklaszcz cztery razy, kłębek wełny, zielone kartki lub papier kolorowy, nożyczki, klej, kartka formatu A3, obrazek krowy przy
płocie, kolorowy sznurek, woreczek (mała poduszeczka).
Przebieg zajęć:
1. Gdzie ukrył się kot? – rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej.

Rodzic chowa w dowolnym miejscu w pomieszczeniu maskotkę lub kukiełkę kota, do której jest przyczepiona karteczka z zadaniem do
wykonania dla dziecka (np. Podskocz pięć razy. Zrób siedem przysiadów. Zaklaszcz cztery razy). Od miejsca ukrycia do środka pokoju jest
rozciągnięta wełna. Kłębek leży w centralnym miejscu w pokoju. Dziecko odnajduje kota, nawijając wełnę na kłębek i podążając jej śladem.
Przy pomocy rodzica odczytuje napisane na kartce zadanie i je wykonuje.
2. Komponowanie z figur geometrycznych obrazka Zielone osiedle.
Dziecko wraz z rodzicem rysują na zielonych kartkach różnej wielkości figury geometryczne (przynajmniej podstawowe czyli koło, kwadrat,
prostokąt, trójkąt), następnie je wycinają. Z wyciętych figur geometrycznych wspólnie próbują zaprojektować Zielone osiedle przyklejając figury
na kartkę formatu A3 lub większą.
3. „Kotek na płocie”- znajdź różnice.
Dziecko dostaje wydrukowane (lub wyświetlone na ekranie komputera) dwa obrazki kotka chodzącego na płocie. Zadaniem dziecka jest
znalezienie 10 elementów jakimi różnią się obrazki.
4. Zabawa ruchowa z elementem pełzania – Sprytny kotek.
Rodzic umieszcza w sali sznurek (mniej więcej na wysokości kolan dziecka). Dziecko (kotek) ma przejść pod sznurkiem (płotkiem) tak, aby go
nie dotknąć. Jeśli dziecko dotknie sznurka, próbuje przejść kolejny raz.
5. Ćwiczenia gimnastyczne:
-Ćwiczenia szyi (z elementem zręczności).
Dziecko stoi, na głowie ma woreczek. Na sygnał rodzica zrzuca woreczek do dłoni ułożonych na wysokości pasa. W kolejnych powtórzeniach
próbuje chwytać woreczek jedną ręką, na zmianę – prawą, lewą. Utrudnienie: ćwiczenie wykonuje w marszu.
-Ćwiczenia wyprostne połączone z ćwiczeniami nóg.
Dziecko stoi, trzyma woreczek na głowie. Na sygnał rodzica wykonuje przysiad podparty, starając się, by woreczek nie zsunął się mu na
podłogę, i wraca do pozycji wyjściowej.
Utrudnienie: w przysiadzie wykonuje obrót dookoła własnej osi i powrót do pozycji wyjściowej.
-Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Zabawy kotka z myszką.
Dziecko (kotek) ustawia się w dowolnym miejscu pokoju, w pozycji na czworakach. Woreczek (myszka) leży na podłodze przy jego dłoniach.
Kotek trąca myszkę łapkami, na zmianę: prawą, lewą. Przestraszona myszka ucieka – dziecko przesuwa woreczek ruchem ślizgowym do przodu,
a kotek usiłuje dogonić myszkę – w pozycji na czworakach zbliża się do woreczka. Myszka ponownie ucieka i zabawa toczy się dalej.

14.04.2020 r - Temat: Wiosna na wsi.
Zajęcie uzupełniające.
Dzień dobry! Dzisiaj, po świętach, mamy zielone zajęcie.
Gra w zielone: proponuję całej rodzinie zabawę w zielone. Zabawę można rozpocząć po posiłku, przy stole. Wybrana osoba (zróbcie
wyliczankę) pyta: Grasz w zielone?
Pozostałe osoby odpowiadają: Gram.
Wybrana osoba pyta: Masz zielone?
Pozostałe odpowiadają: Mam, po czym pokazują na swoim ubraniu kolor zielony. (Jeśli ktoś nie ma na ubraniu koloru zielonego, wskazuje go w
pomieszczeniu, w którym się znajdujecie. Może element posiłku był zielonym warzywem).
W następnej kolejności poszukajcie koloru zielonego np. wśród zabawek, ozdób w domu.
A teraz wskażcie w otoczeniu przyrodniczym wszystko, co ma kolor zielony.
Dobrze jest pobawić się w tę zabawę, szczególnie wiosną. Dlaczego? Jakim kolorem kodujemy wiosnę? To znaczy jaki kolor przeznaczamy dla
wiosny? - Proszę, aby dziecko odpowiedziało na postawione pytania. A przy okazji: pamiętacie jakimi kolorami kodujemy pozostałe pory
roku?
Poszukajcie w pamięci.
Wymieńcie nazwy pór roku – głośno, w kolejności, z ich kolorami.
Drodzy Rodzice, podpowiedź: wiosna=zielony; lato=żółty; jesień=pomarańczowy lub czerwony; zima=niebieski.
Ciekawostki: Barwa ochronna ma na celu upodobnienie się zwierząt do środowiska, w jakim żyją. Czasem jest jedyną obroną przed wrogami.
Pasikonik, mieszkaniec traw, jest cały zielony. Podobnie jak rzekotka drzewna, która żyje wśród liści. Gąsienicy zielony kolor pozwala z
powodzeniem ukryć się na powierzchni liścia.
Niedźwiedź polarny ma przez cały rok białą sierść. Wszystko, co go otacza, a więc śnieg i lód, jest także białe.
Mistrzem kamuflażu jest gekon liścioogonowy, który ukrywa się przed drapieżnikami np. w Parku Narodowym na Madagaskarze (proszę
Rodzice, pokażcie dziecku w internecie pod hasłem gekon liścioogonowy – grafikę.)
Zabawa ruchowa: poskacz jak żabka. Mocno opieraj dłonie o podłogę, UWAŻAJ, ŻEBY SIĘ NIE POŚLIZGNĄĆ!
Zajęcie plastyczne: „W magicznym, zielonym świecie”.
Potrzebne: farba zielona lub żółta i niebieska – do zmieszania, biała kartka, pędzelek.

Zaczynamy: rozwiąż zagadkę i głośno powiedz nazwę koloru.
Taki kolor mają liście,
taki kolor trawa ma.
Taki kolor ma też światło,
gdy po pasach idę ja.
A teraz: namaluj na kartce wymyślony przez siebie, magiczny, zielony świat.
Każdy namalowany na kartce element musi mieć kolor zielony.
Maluj nieduże elementy, żeby więcej się zmieściło w twoim, magicznym świecie.
Staraj się zapełnić całą powierzchnię kartki. Zrobisz to po mistrzowsku, jestem pewna, że pomysły same wpadną ci do główki!
Pozdrawiam K. K.

