Scenariusz zajęć
Data : 10.04.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-6-latki „Motylki”
Temat: „Zapominalska kurka”
Cele ogólne:
-przeliczanie i dodawanie w zakresie 10,
-rozwijanie sprawności manualnej,
-rozwijanie sprawności fizycznej.

Cele operacyjne:
Dziecko:
-liczy, dodaje w zakresie 10,
-ozdabia „ubranie” kury używając różnych materiałów plastycznych,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: sylwety pisanek, sylweta kwoki, plastelina, kredki, bibuła, kawałki
tkanin, ozdobny papier, strony z kolorowych i czarnobiałych czasopism, piłka.
- Przebieg zajęć:
1. „Zapominalska kurka” – opowiadanie matematyczne.
Dziecko siada na dywanie. Otrzymuje dziesięć sylwet jaj wyciętych z papieru.
Rodzic opowiada historię o zapominalskiej kurce, manipulując sylwetami jaj. Dziecko
uważnie słucha i za każdym razem, gdy kurka z opowiadania odnajdzie swoje jajko/jajka,
układa na dywanie odpowiednią liczbę sylwet. Na koniec przelicza i porównuje swoje wyniki.
Rodzic może zadawać pytania, aby sprawdzić, ile przedszkolak zapamiętał, np. Ile jajek
kurka znalazła w stogu siana? Gdzie kurka znalazła pierwsze jajko? Kto jej powiedział, że
jajka są schowane w traktorze?
Zapominalska kurka
(Jolanta Siuda-Lendzion)
Zbliżały się Święta Wielkanocne. Kurkę Zapominalską różne zwierzęta prosiły o jajka na
pisanki. Martwiła się kura bardzo i gdakała: „Jak ja tyle jaj znieść zdołam? Ko, ko, ko, już
wiem – kilka jaj pochowam, a gdy czas przyjdzie, jaja komu trzeba dam”.
Kurka chciała bardzo dobrze ukryć swoje jaja, doskonale bowiem wiedziała, że gospodyni
wszystkie jaja jej zabierze. Jak pomyślała, tak zrobiła. Skrzętnie wszystkie jajka pochowała,
a potem… o nich zapomniała! Czas świąt się zbliża, a kura jajek znaleźć nie może. Biega po
podwórku i gdacze. „Przecież gdzieś te jajka są, znaleźć je tylko muszę! Na to gąska gęga do
niej: „gę, gę, gę, jedno jajko, do dużego wiadra wrzuciłaś”. Faktycznie – jest! Kurka dalej po

podwórku biega, spotyka konika. „Koniku, koniku – pyta – czy jajek moich nie widziałeś?”
„I-ha-ha” – rży koń. „Nie pamiętasz? Jajka w moim sianku schowałaś”.
Kurka biegnie szybko do stogu siana. Szuka, szuka, grzebie nóżkami, by w sianku jajka
znaleźć i choć to nie igła, to i tak musi się natrudzić. W końcu się udaje, aż trzy jajka były w
stogu schowane! Kurka szuka dalej. Spotyka krowę. „Czego szukasz, kurko droga?” – pyta
uprzejmie Mućka. „Szukam jajek, wcześniej je pochowałam, a teraz zapomniałam gdzie”.
„Muuu…” – woła krówka. – „Zapominalska kurko, nie pamiętasz, a ja widziałam w zeszłym
tygodniu, jak dwa jajka chowałaś w starym traktorze gospodarza. Biegnij tam czym prędzej,
może jeszcze tam są”. Kurka biegnie do traktora. Są dwa jajka! Wracając, widzi kózkę, która
ochoczo skubie trawę. Kózka meczy: „Mee, mee, mee, kurko droga, tam pod krzaczkiem,
jedno jajko widziałam, czy to nie twoje?”. Rzeczywiście, kurka już pamięta, pod krzaczkiem
jedno jajko schowała. O, jest! Kurka już nie ma siły. To szukanie i bieganie jest bardzo
męczące. Ale ma przeczucie, że jeszcze gdzieś są pochowane jajka. Wtem łagodna owieczka
podchodzi do niej. „Kurko, sprawdź w starym koszyku” – beczy. Kurka patrzy, a tam jeszcze
dwa jajka są. Zmęczona siada na grzędzie.
2. „Szukamy pisanek”- rodzic ukrywa gdzieś w jednym pomieszczeniu sylwetę jajka
(pisankę) lub np. czekoladowe jajko. Dziecko w czasie gdy rodzic chowa jajko przebywa w
innym pomieszczeniu aby nie widziało, gdzie jajko zostało schowane. Następnie dziecko
wchodzi do pomieszczenia i rodzic używając tylko słów „ciepło”- gdy dziecko zbliża się do
jajka lub „zimno”- gdy dziecko oddala się od jajka nakierunkowuje dziecko. Zabawa trwa do
momentu aż dziecko znajdzie jajko.
3. „Wielkanocna moda” – rozwijanie twórczego myślenia.
Dziecko otrzymuje sylwetę kwoki. Rodzic mówi, że mamy-kury bardzo się zdziwiły, gdy
zobaczyły swoje jajka pomalowane na różne kolory i wzory. Pomyślały, że to najnowsza
moda, więc trzeba zmienić swoje odzienie. Zadaniem dziecka jest ozdobić odzienie kury
wykorzystując dowolne materiały (plastelina, kredki, bibuła, kawałki tkanin, ozdobny papier,
strony z kolorowych i czarnobiałych czasopism) oraz klej i nożyczki, dziecko wymyśla
ubranko dla kury. Prace mogą być zupełnie płaskie lub półprzestrzenne.
4. Ćwiczenia gimnastyczne:
-toczenie piłki wokół siebie,
-utrzymanie piłki na podudziach,
-podanie piłki górą i dołem,
-podskoki z piłką trzymaną miedzy kolanami.
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1. Zabawa ruchowo- naśladowcza ‘Śmigu- dyngus”
Dz. chodzi sobie po pokoju. R. czyta wiersz .Przy słowie śmigus – klaszcze w ręce,
dyngus – rytmicznie tupie.
Śmigus – dyngus! Śmigus – dyngus!
Staropolski obyczajem

w wielkanocny poniedziałek
oblewamy się nawzajem.
Miły zwyczaj śmigus – dyngus!
Bo pośród życzeń radosnych
przynosi nam w podarunku
uśmiech kolorowej wiosny.
 Możemy z dz. porozmawiać na temat tej tradycji zwracając uwagę na
symboliczne oblewanie się wodą, żeby nikomu nie zrobić krzywdy.
 Co oznaczają słowa świąteczne życzenia?
2. Zabawa słowna „Składamy życzenia”.
Jeżeli są w domu kartki świąteczne z życzeniami to warto je wziąć i przeczytać
dziecku. Wytłumaczyć w jakim celu są wysyłane. Porozmawiać na temat czego
sobie życzą ludzie na świecie. Składamy dziecku życzenia. Dz. próbuje układać
życzenia.
3. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.
Pocięta na kilka części kartka świąteczna. Dz. układa ją w całość.
4. Jeżeli dz. chce może samodzielnie zaprojektować i wykonać kartkę świąteczną –
technika dowolna z wykorzystaniem materiałów i przyborów w domu.
 Collage – wycinamy elementy świąteczne z czasopism, broszur, naklejamy
na kartkę i dorysowujemy pozostałe elementy.
 Wycinamy elementy z papieru kolorowego.
 „Motylki” można też zrobić słodką kartkę świąteczną. Potrzebne są
cukierki landrynki / dobrze żeby były kolorowe/. R. rysuje schemat jajka,
a Wy maczacie cukierki w wodzie i wypełniacie nimi schemat jajka. Potem
zostawiamy do wyschnięcia. Kartka powinna być sztywniejsza.

Wiosna to zieleń, a zieleń to nadzieja.
Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, oby
każdy następny dzień napawał wszystkich
nadzieją na powrót do normalności w tych
trudnych czasach. „ Motylki” dużo, dużo
zdrowia dla Was i Waszych najbliższych
życzy personel grupy IV.

