Scenariusz zajęć
Data : 19.05.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Kwiaty dla mamy.
Cele ogólne:
- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej,
- rozwijanie sprawności ruchowej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- rozwiązuje proste zadania z treścią, dodaje elementy w zakresie 6,
- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: album przyrodniczy, zdjęcia (obrazki) przedstawiające kwiaty, np.:
irysy, gerbery, tulipany, i róże, pojemnik na kwiatki, sztywny karton, granatowa kalka,
ołówek, kredka, kartki z kolorowego papieru np. czerwone, żółte, pomarańczowe i niebieskie,
nożyczki, kartoniki z różną liczbą kropek (od 1 do 6) oraz znakami: +, =, klej.
Przebieg zajęć:
1.Oglądanie albumu przyrodniczego z kwiatami. Poznawanie nazw wybranych kwiatów.
Przygotowanie elementów do zajęć i do dekoracji pokoju. Kalkowanie, kolorowanie i
wycinanie kwiatów. Rozwijanie sprawności manualnej.
Rodzic prezentuje dziecku album przyrodniczy. Zwraca uwagę na bogactwo świata kwiatów.
Dziecko, z pomocą rodzica, odszukuje zdjęcia wybranych kwiatów i wspólnie odczytują ich
nazwy. Następnie przez granatową kalkę kalkują ołówkiem na kartonie kontury zdjęć
(obrazków) kwiatów. Dziecko patrzy na wzór, koloruje kwiaty kredkami. Na koniec kilkoma
kwiatami dekoruje pokój.
2. Segregowanie i przeliczanie kwiatów.
Dziecko wraz z rodzicem wycinają kwiatki z kolorowego papieru np. czerwonego, żółtego,
pomarańczowego, niebieskiego. Kwiaty mogą być różnej wielkości oraz różnego kształtu.
Na początku prosimy dziecko aby posegregowało kwiatki ze względu na kolor, potem na
kształt i na koniec ze względu na wielkość.
Następnie pytamy dziecko czy ma jeszcze pomysł jak można posegregować kwiaty. Jeżeli
dziecko posegreguje dobrze – gratulujemy. Jeżeli popełniło błąd- tłumaczymy na czym
polegał jego błąd.
Następnym etapem zadania będzie liczenie kwiatów.

Prosimy aby dziecko położyło przed sobą np. 5 niebieskich kwiatów potem odkłada kwiatki,
następnie prosimy aby położyło przed sobą 6 pomarańczowych kwiatków, potem odkłada
kwiatki itd. Jeżeli dziecko liczy dalej niż do 6 możemy oczywiście podawać większe liczby.
3. Rozwiązywanie zadań z treścią – Kwiatowe łamigłówki.
Dziecko obok siebie układa kwiaty z wcześniejszej zabawy. Przed sobą umieszcza karton
formatu A3 oraz klej. Rodzic ustawia przed dzieckiem pojemnik. W pojemniku znajdują się
kartoniki z różną liczbą kropek (od 1 do 6) oraz znakami: +, =.
Rodzic mówi zadanie:
Tata ściął z grządki 3 czerwone kwiaty i 3 żółte kwiaty. Ile kwiatów razem ściął z grządki
tata? (Zadaniem dziecka jest wybrać sylwety kwiatów, o których mowa w zadaniu i przykleić
je na karton używając równocześnie znaków + i =).
Przykłady innych zadań:
Zosia wręczyła mamie bukiet złożony z 3 niebieskich kwiatów i 2 pomarańczowych kwiatów.
Z ilu kwiatów składał się bukiet dla mamy?
Mama włożyła do wazonu 2 żółte kwiaty i 1 czerwonego kwiatka. Ile kwiatów włożyła do
wazonu mama?
Po wykonaniu każdego zadania dziecko liczy kwiaty każdego koloru i porównuje ich liczbę.
Ustala, których kwiatów jest więcej, których mniej, a których tyle samo.
Na koniec zabawy dziecko siada z rodzicem na dywanie. Rodzic omawia zadania. Eksponuje
karton z naklejonymi sylwetami kwiatów i kartonikami z kropkami. Powtarza treść zadań.
Dziecko liczy tym razem na palcach i ustala, ile kwiatów powinno być razem.
4. 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.
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Temat: ŚWIĘTO RODZICÓW

I. Zabawa: Do kogo jestem podobny?
Potrzebne: rodzinne fotografie , lustro.
Patrząc na rodzinne fotografie, zdjęcia w telefonie, opowiedz o swojej rodzinie. Używaj nazw
określających stopień pokrewieństwa, np.: siostra, brat, babcia, dziadek, wujek, ciocia.
Przypomnij sobie w jakich okolicznościach zostały wykonane zdjęcia, które oglądasz. Opisz
wygląd członków rodziny. Patrząc na siebie w lustrze, powiedz do kogo jesteś podobny/

podobna? Bywa, że dzieci są bardziej podobne do swojej babci lub dziadka, niż do mamy czy
taty. Jak jest u ciebie?
II. Przypomnij sobie tekst piosenki o mamie i tacie. Przyjrzyj się ilustracjom. Powiedz
ładnymi zdaniami w jaki sposób wolny czas z rodzicami spędzają Olek i Ada.

W swoim zeszycie w linie narysuj te serca, utrzymaj rytm i dokończ rządek.
Pozdrawiam, K.K.

