Scenariusz zajęć
Data : 03.06.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-6-latki „Motylki”
Temat: Co jest cięższe, a co lżejsze?
Cele ogólne:
-porównywanie masy przedmiotów,
- zapoznanie z działaniem wagi szalkowej,
-rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-stosuje słowa: ciężki, lekki, cięższy od, lżejszy od, o takiej samej masie,
-porównuje masę przedmiotów umieszczonych na wadze szalkowej,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: waga szalkowa, klocki: drewniane, sześcienne, miś, różne przedmioty,

np.: klocki, piłeczki, lalki, misie, tworzywo przyrodnicze, wagi szalkowe, szarfy, nagranie
muzyki relaksacyjnej.
Przebieg zajęć:
1.Ćwiczenia emisyjne.
Ćwiczenia z wykorzystaniem słów i sylab, melodii wymyślonych przez rodzica:
− Złość, złość – mam jej dość; radość wielka, he, he, he, o, o!
Co jest cięższe, a co lżejsze? – zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej.
2. Zapoznanie z wagą szalkową.
Dziecko ogląda wagę, nazywa jej części za rodzicem.
3. Ćwiczenia z zastosowaniem wagi szalkowej.
Rodzic przygotowuje klocki: drewniane, sześcienne, i misia.
Rodzic mówi, że dziecko będzie porównywać wagę (masę) misia i klocków.
Pierwsza sytuacja.
Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – trzy klocki.
- Co jest cięższe? Po czym to poznałeś?
-Co jest lżejsze? Po czym to poznałeś?

Druga sytuacja.
Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – cztery klocki.
-Co jest cięższe? Co jest lżejsze?
-Po czym poznałeś, że cztery klocki ważą tyle co miś?
(Ilość klocków musi być taka, aby ich masa równoważyła masę misia).
Trzecia sytuacja.
Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – pięć klocków.
-Co jest cięższe? Po czym to poznałeś?
-Co jest lżejsze? Po czym to poznałeś?
4. Ćwiczenia w porównywaniu masy przedmiotów.
Dziecko porównuje masę wybranych przedmiotów i określa, co jest cięższe, co jest lżejsze.
5. Zabawa ruchowa Waga.
Dziecko dobierają się w parę z rodzicem i stają naprzeciwko siebie. Podają sobie ręce i
naprzemiennie wykonują przysiady.
6. Ćwiczenia gimnastyczne.
- Marsz po obwodzie koła, dłonie oparte na biodrach – kciuk znajduje się z przodu, a
pozostałe palce – z tyłu. (Należy zwrócić uwagę na wyprostowane plecy, wciągnięty brzuch,
wysokie podnoszenie kolan).
-Swobodny bieg po pomieszczeniu na hasło: Wichura – podbiegnięcie przez dziecko do
ściany i przyleganie do niej plecami, ramiona ułożone w skrzydełka, brzuch wciągnięty.
-Marsz po pokoju, szarfa leży na głowie, złożona na pół, odliczenie sześciu kroków, wspięcie
na palce, uniesienie ramion w górę, wdech nosem, opuszczenie ramion, wydech ustami.
- Leżenie na brzuchu, ramiona wyprostowane (są przedłużeniem tułowia), na sygnał
podniesienie głowy i rąk z szarfą nisko nad podłogą, wytrzymanie około 5 sekund,
opuszczenie głowy i rąk.
-Siad prosty, podparty z tyłu, rozłożona szarfa leży na podłodze – zwijanie szarfy jedną
nogą, zgiętą w kolanie, przesuwając ją palcami stopy. Potem – zmiana nóg.
-Pozycja stojąca, trzymanie szarfy za plecami jedną ręką, podniesioną do góry – łapanie
szarfy od dołu drugą ręką, opuszczoną, zgiętą w łokciu, przeciąganie szarfy rękami,
naśladowanie wycierania się ręcznikiem. Potem – zmiana rąk.
7. Słuchanie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek Nazwy miesięcy – utrwalanie nazw miesięcy.
W miejscach oznaczonych * dziecko powtarza za rodzicem – na jednym wydechu – nazwy
miesięcy.
Jakie miesiące
w roku mamy?
Czy wszystkie nazwy
miesięcy znamy?
Komu nie sprawi
trudu zadanie,
niech rozpoczyna
ich wyliczanie.
Powietrza dużo
buzia nabiera
i na wydechu
nazwy wymienia:

− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,
listopad,
grudzień. *
Jeśli za trudne
było zadanie,
ćwicz dalej z nami
to wyliczanie:
− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik*,
− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik*.
8. Zabawa Przyjazny dotyk.
Rodzic poprzedza zabawę krótką rozmową na temat tego, jakie gesty i czynności wobec
drugiego człowieka są miłe, a jakie nie są miłe. Następnie rodzic włącza nagranie wolnej,
relaksacyjnej muzyki, w czasie której dziecko spaceruje po pokoju i wykonuje polecenia
wygłoszone przez niego półgłosem. Np.
-Przytul siostrę, brata lub mamę, tatę.
-Przywitaj się uprzejmie z jak największą liczbą domowników.
-Pogłaszcz siostrę, brata, mamę lub tatę po głowie.
9. Zabawa orientacyjno-porządkowa Dziecko – na spacer. Dziecko – do domu
Rodzic rozkłada na dywanie kółko np. zrobione ze sznurka. To będzie dziecka dom. Na hasło:
Dziecko– na spacer - biega swobodnie, a na zawołanie: Dziecko – do domu – jak najszybciej i
jak najciszej zajmuje miejsce w swoim domku, przybierając pozycję określoną przez rodzica,
np. siadając skrzyżnie. Po pewnej chwili, gdy rodzic ponownie woła: Dziecko – na spacer,
dziecko wybiega ze swojego domku i w zależności od tego, jakie polecenie wydał rodzic,
spaceruje podskakują itd.

