Scenariusz zajęć
Data : 7.04.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Wkrótce Wielkanoc.
Cel ogólny:
-wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych,
-rozwijanie sprawności rachunkowych,
-kształcenie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-pokazuje na palcach wynik liczenia,
-wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: karty świąteczne (wielkanocne), biała kartka, kredki (lub farby i
pędzelek), woreczek, jabłko, piłeczka.
- Przebieg zajęć:
1. Oglądanie kart świątecznych (wielkanocnych), opisywanie: Co się na nich znajduje? Jakie
motywy się powtarzają? Co jeszcze mogłoby się na nich znaleźć?
2. Liczenie kart świątecznych od lewej i od prawej strony. Sprawdzenie czy jest za każdym
razem tyle samo? Dodawanie i odejmowanie kart świątecznych (lub na palcach) - układanie
zadań matematycznych i obliczanie działań za pomocą kart świątecznych lub na palcach.
Przykładowe zadanie:
Mama postanowiła wysłać karty z życzeniami świątecznymi do babci Zosi, cioci Krysi, wujka
Edka i pradziadka Adama. Dziecko układa odpowiednią liczbę kart. Niestety, zabrakło jej
jednego znaczka. Odłożyła więc jedną kartę na bok i poszła do skrzynki pocztowej tylko z
tymi, na których nakleiła znaczki. Ile kart mama wrzuciła do skrzynki pocztowej?
3. Układanie domków z kart świątecznych- dziecko stara się ułożyć domek z kart
świątecznych.
4. „Świąteczne porządki”- segregowanie zabawek w pokoju. Dziecko stara się samodzielnie
posegregować zabawki (klasyfikacja).
5. „Moja kartka świąteczna”- stworzenie własnej kartki świątecznej- dziecko rysuje lub
maluje farbami pisanki, kraszanki, zajączki, baranki itp. Tworzy kartę według własnego

pomysłu.
6. 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.
Zajęcie utrwalające do tematu: Wielkanoc.
Dzień dobry!
Dzisiaj zapraszam Was na krótką prezentację, którą Rodzice znajdą na YouTube: TO WIDEO
koszyk wielkanocny – co powinno się w nim znaleźć?.
Po obejrzeniu tej prezentacji postarajcie się wymienić z pamięci produkty, które wkłada się do
wielkanocnego koszyka.
Podpowiedź dla rodziców:

baranek, jajka, kiełbaska, chleb, babka lub (ciasto), sól, chrzan.
Rodziców proszę, aby pomogli dziecku wymieniając pierwszą głoskę każdego z wyżej
wymienionych produktów.
Każdą nazwę dziecko powtarza, dzieląc na sylaby.
Następnie zmiana: Rodzic wypowiada poszczególne nazwy dzieląc je na sylaby, a dziecko
wymawia je w całości. Następnie dziecko podaje pierwszą głoskę każdej nazwy, a rodzic
dopowiada pozostałą część słowa.
Ciekawostki:
Najbardziej popularnym symbolem Wielkanocy jest jajko, oznaka rodzącego się życia. Jajka
są nie tylko składnikiem wielu świątecznych potraw, ale także stanowią element dekoracyjny.
Ozdabiane są różnymi technikami. Zwyczaj ten znany jest od starożytności. Narodził się w
Persji (teraz Persja nosi nazwę Iran: proszę Rodziców, pokażcie dziecku na mapie gdzie
znajduje się Iran).
W zależności od techniki zdobienia malowane jajka mają różne nazwy. Kraszanki to jajka
zabarwione na jeden kolor. Są gotowane w różnych barwnikach, np.: w łupinach cebuli
(barwią jajko na kolor brązowy), w soku z buraka (barwią jajko na kolor różowy). Pisanki
mają różnobarwne ozdoby. Na skorupce rysuje się wzory roztopionym woskiem za pomocą
np. igły lub szpilki, a następnie zanurza się jajko w barwniku. Oklejanki to jajka ozdobione
np. przyklejonym papierem lub materiałem.
II. Mam nadzieję, że każde dziecko posiada w swoich „skarbach” jakąś formę ruchomego
alfabetu - pojedynczych liter, z których można układać wyrazy. Jeżeli zdarzy się tak, że nie
ma w domu takiej „pomocy’, proszę Was Drodzy Rodzice o przygotowanie pojedynczych
liter alfabetu na kartonikach. Zapewne jeszcze się przydadzą do zabaw i zajęć online.
Dzisiaj, ćwicząc pamięć wzrokową, spróbujcie ułożyć napis W – i – e – l - k - a – n – o – c.

- kochane Pszczółki, poproście Rodziców, aby wybrali z zestawu literek te, z których
będziecie układać napis.
- układaj przygotowane literki dokładnie w takiej kolejności jak tu widzisz:

W i e l k a n o c
Udało się?
Policz ilość literek w tym wyrazie. Co to za wyraz? Podpowiem: to nazwa nadchodzących
świąt.
Radzisz sobie coraz lepiej, postaraj się, dotykając palcem każdej literki nazwać ją – w ten
sposób sam „odczytasz” ułożony napis.
Czy posieliście już rzeżuchę lub owies?
Można zrobić to dzisiaj. W ciepłym, nasłonecznionym miejscu, po wysianiu nasion na tacce
wysłanej wilgotnym ręcznikiem papierowym lub watą, prędko pojawi się zielona łączka dla
baranka i kurczaczka. Pamiętaj o nawilżaniu nasion wodą.
POZDROWIENIA! DBAJCIE O SIEBIE KOCHANI!

:) K.K.

