Scenariusz zajęć
Data : 5.05.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Małe miasteczko.
Cele ogólne:
- rozwijanie spostrzegawczości,
-rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
-rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-potrafi wskazać różnice miedzy krajobrazem wiejskim i miejskim,
-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: kalendarze lub zdjęcia przedstawiające krajobrazy: miejski i wiejski,
kolorowe kartki z wyciętym otworem w kształcie figury geometrycznej, kartki z imionami,
mazaki, figury geometryczne (kwadrat, prostokąt, trójkąt i koło) w różnych kolorach oraz o
różnej wielkości wycięte z kolorowych kartek, bębenek, szarfa (sznurek).
Przebieg zajęć:
1.Oglądanie kalendarzy i zdjęć przedstawiających krajobrazy: miejski i wiejski.
Porównywanie wyglądu obu krajobrazów, wskazywanie różnic. Wypowiadanie się na temat
miejsca, które najbardziej podoba się dzieciom, uzasadnianie dlaczego.
Dziecko ogląda kalendarze i zdjęcia przedstawiające krajobrazy: miejski i wiejski. Porównuje
wygląd tych krajobrazów, wskazuje różnice. Następnie wypowiada się na temat miejsca,
które najbardziej mu się podoba. Uzasadnia swoje zdanie.
2.Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Czy to miasto, czy to wieś? Rozpoznawanie i
nazywanie figur geometrycznych.
Rodzic układa przed dzieckiem obrazki przedstawiające widoki: miasta i wsi. Każdy obrazek
jest zakryty dużą kolorową kartką z naciętym otworem w kształcie figury geometrycznej.
Dziecko nazywa kolor figury, którą chciałoby, aby rodzic odsłonił, i stara się określić, czy na
obrazku przedstawione jest miasto, czy wieś.

3. Słuchanie wiersza M. Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko.
W małym miasteczku nie ma wieżowców,
schodów ruchomych ni zoo,
lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków,
które śpiewają wesoło.
Dokoła rynku stoi rząd domów
w siedmiu kolorach tęczy;
ruch jest nieduży, spokojnie, miło,
czasami pszczoła zabrzęczy.
Czyste powietrze pachnie zielenią,
na niebie świeci słoneczko,
wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
dbają o swoje miasteczko.
Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic pyta dziecko: Czego nie ma w małym miasteczku? Czego w małym miasteczku jest
więcej? Co to znaczy: dbać o swoje miasteczko?
4. Stworzenie z figur geometrycznych Małego miasteczka. Liczenie figur geometrycznych
użytych w zadaniu.
Dziecko układa (z różnych figur geometrycznych) małe miasteczko. Zadanie może być
wykonane na dywanie lub przy stole. Gdy dziecko skończy układanie swojego małego
miasteczka prosimy aby policzyło ile użyło kwadratów, prostokątów, trójkątów, kół. Jeżeli
dziecko będzie zainteresowane zadaniem możemy również zapytać o to ile użyło np.
czerwonych trójkątów, małych prostokątów, dużych kół itp.
5. Ćwiczenia gimnastyczne.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiosenne kwiaty.
Dziecko spaceruje swobodnie po pomieszczeniu, rozgląda się za słońcem, pierwszymi
kwiatami. Na jedno uderzenie w bębenek (dłonie) przykuca i naśladuje zbieranie wiosennych
kwiatów. Dwa uderzenia w bębenek (dłonie) są sygnałem do ponownego spaceru.
Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Zajączki.
Dziecko swobodnie podskakuje. Na hasło rodzica: Odpoczynek, wykonuje przysiad, ręce
unosi w górę, dłonie trzyma przy uszach.
Ćwiczenia mięśni grzbietu – Myjemy plecy.
Dziecko staje w rozkroku, lekko pochylając się w przód. Trzymając szarfę oburącz za końce,
przekłada ją za plecy – jedną rękę ma nad ramieniem, a drugą – pod ramieniem, przesuwa
szarfę w górę i w dół. Ćwiczenie powtarzamy 3 razy.
Ćwiczenie wieloznaczne – Zrób to jak najszybciej.
Dziecko otrzymuje szarfę i organizuje sobie dużo miejsca wokół siebie. Układa szarfę w
kółeczko, wchodzi w nią i przyjmuje pozycję wyprostowaną. Na znak rodzica dziecko
przewleka szarfę pospiesznie od dołu do góry i ponownie układa je w kółko. Ćwiczenie
powtarzamy 4 razy.

Ilustracje, które mogą przydać się podczas wykonywania zadań.

Temat: Moja miejscowość, mój region.
Drodzy Rodzice i dzieci!
Na popołudnie przygotowałam dla was legendę o Nadarzynie. Ta legenda została wymyślona
i z kilkoma innymi napisana kilkanaście lat temu przez uczniów szkoły podstawowej w
Nadarzynie. Takim sposobem wyjaśniono na przykład wygląd herbu Nadarzyna, a w
poważnych, historycznych dokumentach opisano go tak:” W złotym polu trzy gałązki jedliny
w słup”.
„ Legenda o trzech gałązkach.
Dawno temu, na miejscu dzisiejszego Nadarzyna, żył książę Henryk.
Szukał odpowiedniego miejsca na założenie osady. Uważał, że tym miejscem jest to, w
którym się obecnie znajduje. Musiał się jednak jeszcze upewnić. Następnego dnia po
przybyciu, wyruszył konno, wraz ze świtą, do pobliskiego lasu na polowanie. Las ten
spodobał się księciu bardzo, ponieważ było tu dużo zwierzyny, którą można było łatwo
upolować, a roślinność była bujna i wspaniała. Po powrocie podliczyli złapaną zwierzynę (…)
Henryk pomyślał, że jeśli las obdarzył go tak wspaniała zwierzyna, a cala okolica jest
niezwykle piekna i bogata, ziemia żyzna, postanowił osiedlić się tu na stałe. Następnego dnia
również wybrał się na polowanie i tym razem poszło im znakomicie. Książę wraz ze świtą
właśnie wracał gdy nagle usłyszał uniesienie łuku i napięcie cięciwy. Odwrócił się i zobaczył
jak jeden z jego towarzyszy mierzy w niego. Nagle koń nastąpił na ostry kamień i puścił się w
galop. Poprowadził swojego jeźdźca prosto na jodłę, a trzy jej gałązki oślepiły zdrajcę. Potem
wierzchowiec zrzucił go jeszcze do wody, w której utonął.
Po tej przygodzie Henryk osiedlił się w tym miejscu na stałe. Miejscowość tę nazwał
NADARZYNEM, a jego herbem są do dziś trzy jodłowe gałązki.”
Moi kochani, oglądacie dużo filmów, bajek, macie też wspaniałą wyobraźnię. Proszę was:
wymyślcie i opowiedzcie rodzicom swoją legendę o herbie Nadarzyna. Do rodziców prośba o
pomoc w układaniu treści oraz zapisanie opowiadania i zachowanie go – zrobimy księgę
legend Nadarzyna.
II. Zabawa ruchowa „Jazda konna” - poruszaj się jak koń, różnymi sposobami i z różną
prędkością – zachowaj przy tym ostrożność!
III. Rozwiąż zgadywankę w taki sposób: odgadniesz zagadki; z pierwszych głosek
odgadniętych słów powstanie rozwiązanie.
1. Lubicie się na niej bujać w przedszkolnym ogródku.
(słowo ma 3 sylaby – zapamiętaj pierwszą głoskę).
2. Na nim widać wszystko to, co oglądasz w smartfonie, telewizorze, laptopie, a nawet w
kinie.
(słowo ma 2 sylaby – zapamiętaj pierwszą głoskę).
3. Żyje i pływa w wodzie. Jest w bajce „ O rybaku i złotej…. „
( słowo ma 2 sylaby – zapamiętaj pierwszą głoskę).
4. Ptak z czerwonym, długim dziobem i czerwonymi nogami, zimę spędza w Afryce,
wiosną wraca do Polski.
(słowo ma dwie sylaby – zapamiętaj pierwszą głoskę).
Pozdrawiam K. K.

