Scenariusz zajęć
Data : 21.05.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Rodzinny piknik.
Cele ogólne:
- rozwijanie spostrzegawczości,
-zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych i ćwiczeniach.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- wymienia przedmioty, które pojawiły się na obrazkach,
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: ilustracja; kartoniki z obrazkami, koszyki wypełnione przedmiotami np.

kocyk, talerzyki, sztućce, kubeczki, butelka z wodą, różne owoce czy warzywa, jakieś
słodkości, paseczki bibuły.
Przebieg zajęć:
1.Czas na piknik – zabawa doskonaląca koncentrację i spostrzegawczość.
Rodzic prezentuje dziecku ilustrację. Dziecko opowiada, gdzie wybrała się rodzina i jak
spędza czas. Następnie rodzic wiesza na tablicy cztery kartoniki (może być ich mniej/więcej,
wszystko zależy od możliwości dziecka). Dziecko uważnie im się przygląda. Potem obrazki
zostają zdjęte, a dziecko próbuje wymienić wszystkie rzeczy, które się na nich pojawiły.
Zabawa trwa do wyczerpania kartoników.
2. Potrzebuję… – zabawa ruchowa
Do zabawy przydadzą nam się kartoniki z poprzedniej zabawy.
Rodzic rozkłada na dywanie kartoniki, stroną rewersową. Dziecko biega między nimi
do dźwięków wygrywanych na tamburynie. Na ciszę zatrzymuje się i podnosi kartonik.
Prowadzący mówi np. Potrzebuję czegoś do rzucania / do oglądania owadów / do
wygrywania dźwięków piosenki. Jeżeli dziecko uważa, że jego obrazek przedstawia taką
rzecz, nazywa ją.
3. Rodzinny piknik – zabawa rozwijająca orientację przestrzenną.
Rodzic przygotowuje w koszyku różne przedmioty, które mogą przydać się podczas pikniku
np. kocyk, talerzyki, sztućce, kubeczki, butelka z wodą, różne owoce czy warzywa, jakieś
słodkości.

Zabawa polega na tym aby rodzic prosił dziecko żeby przyniosło z koszyka np. kocyk i
położyło go na środku dywanu. Następnie zadaniem dziecka będzie przyniesienie np.
kubeczków i położenie ich w lewym górnym rogu kocyka itd. Zabawa trwa oczywiście do
wyczerpania przedmiotów w koszyku.
4. Hop, na koc! – zabawa matematyczna.
Do zabawy przyda nam się duży koszyk z tym samymi przedmiotami, które pojawiły się w
poprzedniej zabawie.
Wszyscy domownicy siadają wokół kocyka. Następnie rodzic prosi dziecko aby na kocu
ułożyło talerzyki i sprawdziło, czy wystarczy dla każdego. Jeśli przedmiotów jest za dużo/za
mało, przedszkolak dobiera je ze stołu lub odnosi na stół. Tak samo postępuje z
kubeczkami/sztućcami/owocami itd.
Na stole powinno być tyle przedmiotów, aby dziecko, mogło dobierać je sobie według
potrzeb.
5. Ćwiczenia gimnastyczne.
Zgodnie z muzyką.
Dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, kiedy nagranie muzyki jest głośne, a w
przysiadzie, kiedy nagranie muzyki jest ciche. W czasie marszu rodzic daje dziecku złożony
pasek bibuły.
Tańcząca bibułka.
Przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza paskiem bibułki
trzymanym najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze przykuca i
układa na podłodze z bibułki dowolne kształty.
Po kole.
Dziecko układa na podłodze koło z bibułki i skacze dookoła niego obunóż, w jedną i w drugą
stronę.
Powitania bibułką.
Dziecko dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica.
Jak najwyżej.
Dziecko wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie i łapie ją tuż nad podłogą.
Sprytne palce.
Dziecko chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje ją sobie do rąk.

Ilustracje, które przydadzą się do zajęć.

21.05. - czwartek

Temat: ŚWIĘTO RODZICÓW

I. Dzień dobry! Czy uczycie się na pamięć wiersza „Dla mamy i taty”? Często go
powtarzajcie, prędko zapamiętacie – przecież to wiersz dla waszych kochanych rodziców!
II. Zabawa ruchowa: „Zgniatanka - celowanka” - Jeśli masz zużyte kartki po rysowaniu,
kawałki gazet – zgnieć je w kulki; przygotuj je sobie do rzucania. Teraz wybierz rzecz, do
której będziesz te papierowe kulki wrzucać. Czy to kosz do śmieci, czy ze skakanki lub
sznurka ułożysz okrąg na podłodze – ważne, żeby rzucić kulkami i wcelować. W jednej serii
rzutów rzucaj na zmianę prawą i lewą ręką. Zrób sobie 6 takich serii. Poćwicz celność.
III. Prace plastyczne:
Szykujemy przyjemności z okazji Dnia Mamy. Proponuję bukiet wiosennych kwiatów.
Do niego potrzebne: rolka po papierze toaletowym, nożyczki, klej, kartki kolorowe: zielona,
różowa, niebieska, żółta.
YouTube: Jak zrobić wiosenny bukiet z roli? (strona internetowa: PracePlastyczne.pl)
Dla Taty również przyjemność. Może to być MEDAL. Potrzebne: złoty papier, 2 kartonowe
kółka, klej, nożyczki.
YouTube: PracePlastyczne.pl / Jak zrobić prezent dla taty? - Medal.
Jeżeli medal okaże się za trudny – to może Origami: Koszula z krawatem lub muchą –
ciekawa forma laurki.
Bawcie się, robiąc samodzielnie prezenty dla rodziców

Pozdrawiam K. K.

IV. Popatrz na obrazki i powiedz jaki sport uprawiają rodzice Olka i Ady?
Jaki sport lubi Olek, a jaki Ada?
Obejrzyj szare małe obrazki na dole stron i nazwij sporty jakie przedstawiają.

