Scenariusz zajęć
Data : 7.05.2020 r.
Grupa wiekowa: 5-latki „Pszczółki”
Temat: Poznajemy wagi.
Cele ogólne:
-zapoznanie z wagą i sensem ważenia,
-rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
-tworzy z pomocą rodzica prostą wagę szalkową,
-rozumie sens ważenia,
-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
Metody:
-słowna, zadaniowo-czynnościowa, oglądowa.
Formy:
-indywidualna
Środki dydaktyczne: obrazki przedstawiające różnego rodzaju wag, wieszak na ubrania, 2
foliowe torebki, klocki, miś, samochodziki itp. – odważniki, sznureczek, bębenek, szarfa
(sznureczek).
- Przebieg zajęć:
1. Swobodna rozmowa na temat ważenia. Pytamy dziecko czy wie jakie urządzenie służy do
ważenia? Co można ważyć? Tłumaczymy dziecku jakie są rodzaje wag np. szalkowa,
kuchenna, sklepowa, łazienkowa.

2. Ważenie owoców, zabawek oraz siebie. Wykorzystujemy wagi jakie macie państwo w
domach.
Pokaz w jaki sposób działa waga. Gdzie i w jaki sposób sprawdzić ile waży rzecz, przedmiot,
który chcemy zważyć.
3.Stworzenie własnej wagi.
Do stworzenia własnej wagi szalkowej potrzebujemy wieszak na ubrania, 2 torebki foliowe i
sznureczek. Na końcach wieszaka zawieszamy torebki foliowe, które będą służyły za szalki,
do haczyka wieszaka przywiązujemy kawałek sznureczka za który będziemy trzymać naszą
wagę. Waga jest gotowa do użytku.
4. Zaczynami ważenie.
Wkładamy do jednej torebki np. 3 samochodziki, do drugiej małego misia i sprawdzamy co
jest cięższe a co lżejsze. Tłumaczymy dziecku w jaki sposób rozpoznać, który przedmiot jest
lżejszy, a który cięższy.
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.
Temat: Moja miejscowość, mój region.
Witam Was, moi drodzy!
Jak się udało wymyślanie własnej legendy o Nadarzynie? Spodziewam się naprawdę
ciekawych opowieści – potraficie to zrobić!
I. Zwracam się z prośbą do Rodziców o przygotowanie ruchomego alfabetu; liter potrzebnych
do ułożenia wyrazów miasto
wioska. Proszę umożliwić dziecku popatrzenie na ich
wygląd na ekranie.
Proszę i o to, aby Rodzice głośno odczytali ułożone napisy.
II. Zabawa ruchowa – naśladuj: „Jadę samochodem”, „Jadę konno”.
III. Zabawa dydaktyczna: wypisane niżej wyrazy ( w przedszkolu dzieci dokładałyby pod
napisami obrazki) należy dopasować do wyrazu miasto lub wioska.
Podkreślone wyrazy podziel na sylaby i postaraj się powiedzieć pierwszą głoskę.
koń, basen pod dachem, traktor, stodoła, autobus, tramwaj, krowa, wieżowiec, park, ogród
zoologiczny, pizzeria, kwiaciarnia, kurnik.
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