Scenariusz zajęć
Data : 10.06.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-6-latki „Motylki”
Temat: Góralskie liczenie.
Cele ogólne:
-rozwijanie umiejętności liczenia,
-zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich,
-rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-liczy w zakresie 10,
-wymienia nazwy zwierząt i roślin charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego
obszarów górskich,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: odtwarzacz CD, nagranie piosenki o pszczołach

(np. https://www.youtube.com/watch?v=Noqzqb1nxQA) , szablon pszczoły,
liczmany, kartoniki z liczbami i znakami: +, −, = , mapa fizyczna Polski, sznurek z (jakąś)
liczbą węzełków, farby plakatowe, kartka, pędzelek, kartka z bloku technicznego.
Przebieg zajęć:
1.Ćwiczenia oddechowe – Na łące.
Dziecko maszeruje w dowolnych kierunkach pokoju w rytmie piosenki. Podczas przerwy w
nagraniu zatrzymuje się. Rodzic zwraca się do dziecka: – Jesteśmy na wsi. Tutaj spędzamy
wakacje. W ogrodzie pełnym drzew owocowych i kwiatów stoją ule. W nich mieszkają
pszczoły, które wydają różne dźwięki, poruszając odpowiednio skrzydełkami. Unosi szablon
przedstawiający pszczołę.
Dziecko nabiera nosem powietrze. Kiedy je wypuszcza, wypowiada głoskę bzz lub buu.
2. Zabawa Bańki mydlane – rozwijanie sprawności ruchowej.
Dziecko maszeruje w rytmie nagrania piosenki, w określonym kierunku. Na hasło: Bańki
mydlane, naśladuje łapanie baniek – klaszcze w dłonie, zmieniając ich położenie.
Zabawa matematyczna – Góralskie liczenie.
3. Zabawa Juhasowe liczenie.
Rodzic jest juhasem (wcześniej rodzic wyjaśnił, kim jest juhas, a kim baca), dziecko– to
owca. Rodzic mówi rymowankę, a dziecko idzie w koło.
Na hali, na hali

juhas owce pasie.
Jedna mu ciekła
– dogoń ją, juhasie.
Dziecko (owca), ucieka przed juhasem. Jeżeli juhas złapie owcę, to dalej pełni swoją rolę.
Jeżeli jej nie złapie, to następuje zamiana ról (wtedy dziecko zostaje juhasem a rodzic owcą).
4. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu z wykorzystaniem kartoników z cyframi oraz
kartoników ze znakami matematycznymi.
Zadanie 1.
Na hali, na hali
10 owiec juhas pasie.
Dwie w góry mu uciekły.
Ile teraz masz owiec, juhasie?
Dziecko układa 10 liczmanów. Odsuwa 2.
Udziela odpowiedzi na pytanie:
Teraz jest 8 owiec.
Tak samo postępuje przy innych zadaniach.
Zadanie 2.
Do zagrody 9 owiec
wpędził juhas młody.
Ale cztery starsze owce
uciekły z zagrody.
Policz teraz szybko mi –
ile owiec w zagrodzie śpi?
Zadanie 3.
Na hali, na hali
raz się tak zdarzyło,
że do 7 starszych owiec
3 młode przybyły.
Powiedz teraz mi –
ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi?
Zadanie 4.
Na łące pod górą
juhas owce pasie;
cztery czarne owce
i pięć białych hasa.
Ile wszystkich owiec
jest w stadzie juhasa?
5. Wskazywanie pasm górskich na mapie; odczytywanie ich nazw z rodzicem lub
samodzielnie; zwrócenie uwagi na kolorystykę pasm górskich na mapie.
6. Zabawa Ze szczytu na szczyt.
Dziecko otrzymuje sznurek z (jakąś) liczbą węzełków. Trzymając w jednej ręce sznurek,
drugą rękę dziecko przesuwa w dół sznurka z zamkniętymi oczami i śpiewa głoskę a. Gdy

napotka węzełek, otwiera oczy i krzyczy: u! Zabawa trwa tak długo, aż dziecko odnajdzie
wszystkie supełki na swoim sznurku.
7. Malowanie gór farbami na pogniecionej kartce.
Dziecko formuje z pogniecionego papieru pasmo górskie, przykleja je na kartce z bloku
technicznego; maluje farbami plakatowymi na różne odcienie brązu; maluje drzewa iglaste
u podnóża gór.
8. Zabawa ruchowa Hasła.
Na hasło: Wspinaczka, dziecko stoi i wyciąga ręce w górę, wykonując ruchy naprzemienne.
Na hasło: Spacer, dziecko maszeruje po pokoju.
9. 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.

